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Referat 1-2018 

 

Fråga om ersättning för sveda och värk till följd av nära anhörigs död 

(Med hänsyn till Högsta domstolens dom den 29 december 2017, T 3000-17 och beslut av 

nämndens råd den 12 mars 2018, ska beloppet vara 30 000 kr). 

 
Styvbror har ansetts berättigad till ersättning för sveda och värk till följd av nära anhörigs 

död. Styvbröderna hade delat hushållsgemenskap i flera år och hade en gemensam bostad på 

famil jens gård, var nästan jämnåriga, gick i samma skola och hade gemensamma vänner 

och fritids- intressen. 

 
I ärendet gjorde den sökande gällande att han hade rätt till sveda och värk till följd av nära 

anhörigs död.  

I ett yttrande den 27 september 2017 bedömde nämnden följande. 

 

Eftersom styvsyskon sällan har delat hushållsgemenskap sedan tidig ålder ingår de inte per 

automatik i den ersättningsberättigade kretsen. Det måste då utredas om det efterlämnade 

styvsyskonet har stått särskilt nära det styvsyskon som avlidit. De faktorer som kan vara 

avgörande för rätten till ersättning är t.ex. hur länge hushållsgemenskapen har varat, närhet i 

ålder, gemensamma intressen och hur förhållandet mellan syskonen beskrivs i utredningen. 

Ett normalt förhållande styvsyskon emellan berättigar inte till ersättning utan det måste fin-

nas något i utredningen som talar för att förhållandet varit närmare än vad som är vanligt. 

NN och XX delade inte bara hushållsgemenskap utan hade en egen bostad på 

familjefastigheten. De hade vid tiden för XX:s bortgång 2014 känt varandra sedan åtminstone 

2005 och bott tillsammans sedan 2006. De var jämnåriga och delade inte bara bostad utan 

även fritidsintressen och umgänge. Arbetet med att renovera gården uppges ha haft en spe-

ciell betydelse för deras relation och fört dem närmare varandra. 

De hade sålunda valt att följas åt i de flesta av livets väsentliga delar, sedda ur en tonårings 

perspektiv. Mot den bakgrunden finner nämnden att utredningen ger stöd för att NN stod XX 

särskilt nära och att han har rätt till den begärda ersättningen. Ersättning förordas med scha-

blonbeloppet 40 000 kr. 
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