
    

 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
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3934-16 

 

 

 

Dok.Id 161630     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 42 

351 03 Växjö 

Kungsgatan 8 0470-56 02 00  0470-255 02 måndag–fredag 

08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se 

www.forvaltningsrattenivaxjo.domstol.se 

 

 

KLAGANDE 
Mal Osmani, 20110923-3278 

  

Vårdnadshavare: Lindita Osmani och Muhamet Osmani 

Kungsmarksvägen 43 

371 44 Karlskrona 

  

MOTPART 
Försäkringskassan 

Processjuridiska enheten, Malmö 

Box 4153 

203 12 Malmö 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Försäkringskassans omprövningsbeslut den 7 september 2016, se bilaga 1 

 

SAKEN 
Assistansersättning 

___________________ 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och återförvisar målet 

till Försäkringskassan för fortsatt handläggning i enlighet med vad som 

anges under skälen för avgörandet. 
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YRKANDEN M.M. 

 

Mal Osmani yrkar att han ska beviljas assistansersättning.  

 

Försäkringskassan anser att överklagandet ska avslås. 

 

VAD PARTERNA ANFÖR 

 

Mal Osmani 

 

Han är beviljad assistans av kommunen med 497 timmar per månad. Han 

har en mycket svår funktionsnedsättning och kräver mycket omvårdnad. 

Han kan t.ex. varken prata, äta eller dricka själv. Näring får han via en sond. 

Behoven är sådana att föräldraansvaret inte bör beaktas.  

 

Han borstar tänderna fyra gånger per dygn och det är viktigt att detta görs 

efter inhalation. Han har svårt för att borsta tänderna. Det tar cirka 20 minu-

ter per gång. Vidare byter han blöja 10-12 gånger per dygn vilket tar cirka 

10 minuter per gång. Han duschar två gånger per dygn vilket tar cirka 40 

minuter per gång. Det krävs två personer vid duschning. Det är vanligt att 

han får problem med luftvägarna när han duschar och att han därför behöver 

suga upp slem.  

 

Vid av- och påklädning behöver han hjälp med allt. Han svettas mycket och 

behöver byta kläder ofta. Klädbytena tar tid eftersom han är spastisk. Han 

byter kläder sju gånger per dygn vilket tar cirka 10 minuter per gång.  

 

Vad gäller måltider sondmatas han fyra gånger per dygn. Det krävs aktiv 

tillsyn under sondmatningen vilken tar cirka 8,5 timmar per dygn. 
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Han har inget tal och behöver hjälp för att kommunicera med omgivningen. 

Vidare behöver han hjälp med all ADL och kan inte lämnas själv. Detta då 

han har svårt att upprätthålla andningen regelbundet. Behovet finns dygnet 

runt och är av övervakande karaktär. Hjälpbehovet för de grundläggande 

behoven uppgår till 182 timmar per vecka och det övriga hjälpbehovet till 

238 timmar per vecka. Det behövs dubbel assistans vid alla moment.  

 

Försäkringskassan 

 

Föräldraansvaret för ett barn i Mal Osmanis ålder är långtgående och omfat-

tande. Behovet av personlig assistans för de grundläggande behoven uppgår 

inte till 20 timmar i veckan.  

 

Vad särskilt gäller måltider har Försäkringskassan godtagit tid för av- och 

påkoppling vid sondmatningen, men inte för tid däremellan. Tiden som 

själva sondmatningen pågår kan inte utgöra något grundläggande behov. 

Försäkringskassan har därför inte närmare utrett uppgiven tidsåtgång, om 

det är fråga om hälso- och sjukvårdande insats eller egenvård eller hur stor 

del av denna tid som omfattas av normalt föräldraansvar. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

I målet är ostridigt att Mal Osmani tillhör personkretsen enligt 1 § lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den avgörande 

frågan är således om han behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 

timmar i veckan för sådana grundläggande behov som avses i 9 a § samma 

lag (jfr 51 kap 3 § socialförsäkringsbalken). 

 

När det gäller behovet av hjälp med att kommunicera med andra, av- och 

påklädning samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade saknas skäl att beräkna tid utöver vad som godtagits av 
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Försäkringskassan. Hänsyn har här särskilt tagits till att föräldraansvaret för 

barn i Mal Osmanis ålder är stort. 

 

Till de grundläggande behoven hör också hjälp med personlig hygien och 

måltider. 

 

Vad gäller personlig hygien har Försäkringskassan inte godtagit någon tid 

med hänvisning till att Mal Osmanis hjälpbehov omfattas av föräldraansva-

ret. Även om föräldraansvaret är stort för ett barn i Mal Osmanis ålder ger 

utredningen stöd för att hjälpbehovet i aktuellt fall går utöver vad som om-

fattas av föräldraansvaret. Det hjälpbehov som Mal Osmani har för sin per-

sonliga hygien och som går utöver föräldraansvaret kan uppskattas till 2 

timmar och 20 minuter per vecka. Utredningen ger dock inte tillräckligt stöd 

för att det krävs dubbelassistans. 

 

Avgörande för bedömningen av Mal Osmanis rätt till assistansersättning är 

då i vilken omfattning tid ska beaktas för hjälp med måltider. 

 

Försäkringskassan har godtagit tid för av- och påkoppling av sondmatning-

en, men inte för tid däremellan. Det har inte kommit fram omständigheter 

som tyder på att den sondmatning Mal Osmani får är att betrakta som sjuk-

vårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, utan det är fråga om s.k. 

egenvård. Bestämmelsen i 51 kap. 5 § socialförsäkringsbalken utgör därför 

inte hinder för att godta tid för åtgärden.  

 

Begreppet måltider får även anses innefatta sondmatning. En förutsättning 

för att tid för sondmatningen i aktuellt fall ska beaktas är dock att hjälpbe-

hovet är av den privata karaktär som krävs för att det ska räknas som ett 

grundläggande behov (jfr t.ex. RÅ 2009 ref. 57). Alla aktiva moment vid 

sondmatningen får anses vara av sådan privat karaktär att tid härför ska räk-

nas till de grundläggande behoven. Hit hör av- och påkoppling samt mat-
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ning med manuell sondspruta. Vid matning med maskin ska tiden då maten 

sprutas in automatiskt med maskinens hjälp dock endast beaktas om mat-

ningen behöver övervakas (jfr Kammarrätten i Göteborgs dom den 20 de-

cember 2016 i mål nr 3208-16). 

 

Mal Osmani har uppgett att han inte kan lämnas själv vid sondmatningen. 

Med hänsyn till hur hans funktionshinder beskrivs i de medicinska underla-

gen saknas det anledning att ifrågasätta denna uppgift. Eftersom Mal Os-

mani behöver övervakas när han sondmatas ska tiden härför räknas till de 

grundläggande behoven. 

 

Mal Osmani har uppgett att sondmatningen tar 8,5 timmar per dygn. Någon 

tillförlitlig utredning när det gäller hur lång tid sondmatningen tar finns 

emellertid inte i målet och Mal Osmanis sammanlagda hjälpbehov har av 

honom uppskattats till inte mindre än 420 timmar i veckan, vilket motsvarar 

60 timmar per dygn. Uppgiven tidsåtgång kan inte utan vidare läggas till 

grund för bedömningen. Försäkringskassan har å sin sida uppgett att den 

inte närmare har utrett uppgiven tidsåtgång eller hur stor del av denna som 

omfattas av normalt föräldraansvar. 

 

Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten att den utredning som finns i 

målet angående tidsåtgången för sondmatningen och hur stor del av denna 

tid som omfattas av föräldraansvaret inte är tillräcklig för att domstolen ska 

kunna göra ett välgrundat ställningstagande. Då Försäkringskassan inte tidi-

gare närmare har utrett eller tagit ställning till dessa frågor bör målet åter-

förvisas till Försäkringskassan för fortsatt handläggning i nämnda hänseen-

den. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och målet återförvisas till 

Försäkringskassan för fortsatt handläggning i enlighet härmed. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3104/1D) 

 

 

Mattias Håkansson 

Förvaltningsrättsfiskal 

 

I avgörandet har även nämndemännen Camilla Karlman, Margareta Lund-

blad och Bo Sjölin deltagit. 

 

Föredragande: Erik Bröddén 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR – PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping.  
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltnings-
rätten inom två månader från den dag då klagan-
den fick del av beslutet. Tiden för överklagandet 
för offentlig part räknas emellertid från den dag 
beslutet meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam-
marrätten fordras att prövningstillstånd medde-
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt-
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill-
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-
/organisationsnummer, postadress, e-
postadress och telefonnummer till bosta-
den och mobiltelefon. Adress och telefon-
nummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress 
där klaganden kan nås för delgivning. Om 

dessa uppgifter har lämnats tidigare i målet 
– och om de fortfarande är aktuella – be-
höver de inte uppges igen. Om klaganden 
anlitar ombud, ska ombudets namn, post-
adress, e-postadress, telefonnummer till 
arbetsplatsen och mobiltelefonnummer 
anges. Om någon person- eller adressupp-
gift ändras, ska ändringen utan dröjsmål 
anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med upp-
gift om förvaltningsrättens namn, mål-
nummer samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för 
en begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens 
dom/beslut som klaganden vill få till 
stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och 
vad han/hon vill styrka med varje särskilt 
bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do-
men/beslutet. 

Sista dagen för överklagande är i regel den dag som 
genom sitt tal i månaden motsvarar den dag Ni fick 
del av beslutet. Om Ni fick del av förvaltningsrät-
tens beslut t.ex. den 30 juni måste skrivelsen med 
överklagande ha kommit in senast den 30 augusti. 
Om Ni fick del av beslutet en dag med ett tal i må-
naden som inte finns i slutmånaden löper tiden i 
stället ut på slutmånadens sista dag. Om Ni fick del 
av beslutet t.ex. den 31 juli måste skrivelsen med  
överklagande ha kommit in senast den 30 septem-
ber. 

Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, 
söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton el-
ler nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in 
nästa vardag. 
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