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PÅ RÄTT SIDA

Att ansöka om 
merkostnadsersättning 

Vid bedömningen av rätten till merkostnads-
ersättning räknas inte merkostnader med för 
behov som redan tillgodoses genom annat 
samhällsstöd, exempelvis kommunerna. En 
viktig del är att man till ansökan bifogar ett 
läkarintyg. Detta bör skrivas av en specialist 
eller en läkare som känner dig väl eftersom det 
är viktigt att merkostnaderna i detalj kan styr-
kas av en sakkunnig.

Enligt lagen Socialförsäkrings balken lämnas 
merkostnadsersättning för merkostnader 
gällande ett antal utpekade poster. I varje post 
anges exempel på vad som kan ingå:

1. Hälsa, vård och kost

Det kan handla om sådant som patientavgifter 
samt läkemedel inom (och i vissa fall även utan-
för) högkostnadsskyddet. Kostnader för förbruk-

Merkostnadsersättning är en ersättning du kan få på grund av de konsekvenser som 

din funktionsnedsättning medför. Det handlar om extra kostnader utöver vad som är 

normalt för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Du måste även ha 

fått dessa merkostnader senast på din 65-årsdag. 

LÄS MER

Du kan ansöka om merkostnadsersättning för extra tandvårds-

kostnader orsakade av medicinering. Foto: Håkan Sjunnesson

ningsartiklar (exempelvis vid inkontinens), som 
inte ingår i högkostnadsskyddet. En del kommu-
ner tar ut omvårdnadsavgift på vårdboenden. 
Det kan också vara rehabiliteringsvistelse med 
behandling av personal, tandvårdskostnader, för 
påverkan av tandhälsan orsakad av medicin och 
dyrare kost på grund av allergier.

2. Slitage och rengöring

Det kan förekomma att kläder på grund av 
funktionsnedsättning slits i ökad omfattning 
eller att de behöver tvättas i ökad omfattning.

3. Resor

Kan vara färdtjänst (om den är dyrare än 
allmän kollektivtrafik), sjuk- och behandlings-
resor eller resor med egen bil vid svårigheter 
att använda allmänna kommunikationer.

• Försäkringskassans information om merkostnadsersätt-

ning på www.fk.se

• Försäkringskassans vägledning om Merkostnadsersätt-

ning (används av Försäkringskassans medarbetare vid 

ärendehandläggning)

• Konsumentverkets ”Koll på pengarna”

• Socialförsäkringsbalk (2010:110), 50 kap. Merkostnads-

ersättning
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4. Hjälpmedel

Om man inte får likvärdiga hjälpmedel från 
landsting/regionen kan man ta upp hjälp-
medelskostnader. Här kan även fritidshjälp-
medel inrymmas. Även reparationer av 
hjälpmedel som man betalar själv innebär en 
merkostnad. Du kan även ta upp försäkring 
av elektriska hjälpmedel, eller nya däck till 
rullstolen samt ökad strömförbrukning orsa-
kad av elektriska hjälpmedel och/eller ladd-
ning av elrullstol.

5. Hjälp i den dagliga livsföringen

Detta kan vara sådant som avgifter för 
hemtjänst, eller kostnader för ledsagare som 
du beviljats via Socialtjänstlagen eller LSS. 
Kostnaden för privat städhjälp kan godtas upp 
till kommunens avgift för motsvarande servi-
ce via hemtjänst. Det kan också vara kostna-
der för god man eller förvaltare.

6. Boende

Vid byte av bostad kan kostnader för extra 
rum eller större bostadsyta, såsom hyra för 
denna del vara en merkostnad. Detta om ytan 
behövs för vårdutrustning eller hjälpmedel. 

7. Övriga ändamål

Kostnader för kapitalvaror (som tvättmaskin, 
diskmaskin eller speciell dammsugare) kan 
godtas som merkostnader. Om de bedöms som 
nödvändiga till följd av personens funktions-
nedsättning. 

Merkostnader kan även vara sådant som du 
ännu inte haft råd att kosta på dig, men som 
skulle behövas för att motverka en försämring 
av funktionsförmågan. Det kan tas upp om det 
intygas av läkare

Efter ansökan

När försäkringskassan har fått din ansökan 
bokar en handläggare en tid för ett samtal där ni 
går igenom de merkostnader du har angett. En 
viktig sak att påpeka är att du inte automatiskt 
ska acceptera deras åsikt om det du tagit upp, 
eller godta förslag till ändringar, i din ansökan. 
Om det skulle bli så att du vill överklaga deras 
beslut till domstol (förvaltningsrätten), kan det 
visa sig att domstolen håller med dig. Därför bör 
du ta med allt du själv anser vara en merkostnad. 
”Hellre för mycket än för lite”.

Rättsombud sökes!

Hjälp oss att hjälpa våra medlemmar juri-
diskt. Hör av dig till rattsombud@neuro.se

För individuell rådgivning 
kan du även kontakta Neuros rättsombud 
på 08-677 70 19 eller rattsombud@neuro.se 

Du behöver inte lämna kvitton eftersom 
försäkringskassan gör en skälighetsprövning 
av dina merkostnader. Men vi rekommende-
rar dig att alltid spara kvitton om du behöver 
bevisa dina faktiska kostnader

Om du beviljas ersättningen utbetalas den 
varje månad. Merkostnadsersättningen är 
skattefri. Ersättningen per år är 30, 40, 50, 60 
eller 70 procent av ett så kallat prisbasbelopp 
om dina merkostnader uppgår till minst 25, 
35, 45, 55 eller 65 procent av ett prisbasbelopp. 
För 2019 betyder det att dina merkostnader 
ska vara minst 11 625 kr/år för att få den lägsta 
merkostnadsersättningen.

Om du har beviljats merkostnadsersättning 
är du skyldig att anmäla till Försäkringskassan 
om dina merkostnader minskar senast 14 
dagar efter ändringen. Om du inte gör det kan 
du bli återbetalningsskyldig. Tänk på att för 
den som arbetar kan en del merkostnader ha 
samband med arbetet. Då är det viktigt att du 
inte glömmer bort att informera försäkrings-
kassan om minskningen av dina kostnader när 
du slutar arbeta. 

Ett tips är att spara en kopia av den ansökan 
du skickar in. Då vet du vad du har uppgivit för 
merkostnader.

Om du får avslag från Försäkringskassan 
kan du överklaga detta, i första hand till 
Förvaltningsrätten.

Medlemmar i Neuro kan kostnadsfritt hämta 
vår hjälpreda om merkostnadsersättning på vår 
webbplats www.neuro.se. I den listar vi olika 
merkostnader som vi av erfarenhet vet kan 
förekomma.  

Magnus Andersson

Koordinator Neuros rättsombud


