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Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

• En ersättning för unga mellan 19-29 år som på grund
av funktionsnedsättning behöver längre tid än normalt
för att avsluta grundskolan eller gymnasiet.

•
•
•
•
•

Ingen prövning av arbetsförmågan.
Alltid tidsbegränsad.
Lämna in skriftlig ansökan.
Lämna in uppgifter eller intyg från skolan.
Ibland behöver du lämna in ett läkarutlåtande.
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Aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

• En ersättning för unga mellan 19-29 år som troligen inte
kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av
en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

• Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en fjärdedel i
alla arbeten på hela arbetsmarknaden.

• Alltid tidsbegränsad.
• Lämna in en ansökan och ett läkarutlåtande.
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Vad händer när du har aktivitetsersättning?
• Du får utbetalning en gång varje månad.
• Kontakta Försäkringskassan om något förändras.
• Du får ett förmånsintyg.
Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

• Du går i skolan.
• Försäkringskassan tar kontakt för att fråga om studierna pågår.
• Försäkringskassan tar kontakt innan ersättningen upphör.
Aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

• Planering tillsammans med Försäkringskassan.
– Prova att arbeta, prova att studera eller delta i aktiviteter.

• Kontakt med Försäkringskassan innan ersättningen upphör.
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Sjukersättning
• En ersättning för personer mellan 19-64 år som troligen
aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av en
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
– 19-29 år: hel sjukersättning
– 30-64 år: hel, 75%, 50% eller 25%.

• Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst en

fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden.

• Inte tidsbegränsad.
• Du kan själv ansöka om sjukersättning.
– Lämna in läkarutlåtande

• Försäkringskassan kan besluta att byta ut din
sjukpenning mot sjukersättning.
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Vad händer när du har sjukersättning?
•
•
•
•

Du får utbetalning en gång varje månad.
Kontakta Försäkringskassan om något förändras.
Du får ett förmånsintyg.
Försäkringskassan gör en uppföljning med några års
mellanrum.

• Du kan vara delaktig i samhället, prova att arbeta eller
prova att studera.
– I vissa fall måste du ansöka eller anmäla till Försäkringskassan.
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Bostadstillägg
• Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning.
• Hur mycket du får beror på hur höga bostadskostnader
och inkomster du har.

• Du ska lämna in en ansökan.
• Du ska bifoga kopior på dokument som gäller din
bostad.
Vad händer när du har bostadstillägg?

• Du får utbetalning en gång per månad.
• Du ska meddela Försäkringskassan om din inkomst
eller boendesituation förändras.
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Merkostnadsersättning
50 kap.
SFB
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Merkostnadsersättning

50 kap.
SFB

• Avser endast merkostnader.
• Läkarutlåtande ska bifogas ansökan om det inte finns särskilda skäl som talar
emot det.

• Merkostnadsersättning är ett ekonomiskt stöd som kan beviljas till föräldrar till
barn (0-21 år) med funktionsnedsättning eller vuxen med egen
funktionsnedsättning.

• Ersättning på garanterad nivå för en försäkrad som uppfyller förutsättning för
blind och grav hörselskada. Gäller inte för barn med underhållsskyldig förälder.

• Individuella bedömningar– det finns ett stort bedömningsutrymme i
bestämmelsernas ”konstruktion”.
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Vem kan få merkostnadsersättning?
Vuxen

• Personen ska vara försäkrad i Sverige och för merkostnadsersättning.
• Sökande ska ha fyllt 18 år och det ska inte finnas en underhållsskyldig förälder.
• Underhållsskyldig förälder till ungdom 18-21 år, då betalas ersättning ut till förälder.
• Sökande kan ha fyllt 65 år, men funktionsnedsättningen och merkostnaderna på
grund av den ska ha uppkommit före 65 års ålder.

• Funktionsnedsättningen ska ha en varaktighet för minst 1 år. För ungdom med
underhållsskyldig förälder ska varaktigheten vara för minst 6 månader.

• Godtagna merkostnader ska uppgå till minst 25 procent av prisbasbeloppet (47
600) 2021 vilket är 11 900 kr.
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Vad är en merkostnad?
Merkostnader kan vara löpande
kostnader eller engångskostnader,

Kostnaden…

…uppkommer på grund av
funktionsnedsättningen

…är utöver den kostnad
som är normal för personer
i samma ålder utan
funktionsnedsättning

…är skälig

exempelvis;
•
•
•
•
•
•
•

Kostnader som tillgodoses genom
annat samhällsstöd ingår inte
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Hälsa vård och kost
Slitage och rengöring
Resor
Hjälpmedel
Hjälp i den dagliga
livsföringen
Boende
Övriga ändamål

Hur gör vi vår bedömning?
• Individuell bedömning, kostnader för en
tolvmånadersperiod räknas samman

• Hänsyn tas till om någon annan betalar för kostnaden
helt eller delvis (annat samhällsstöd)

• Summan av alla godtagna kostnader behöver uppgå till
lägstanivån per år, är 11 900 kr per år för 2021

• Kostnaden är skälig (rimlig) i förhållande till
funktionsnedsättningen

• Ersätter inte krona för krona
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Godtagna kostnader
för minst 30 225 kr
Godtagna kostnader
för minst 26 180 kr
Godtagna kostnader
för minst 21 420 kr
Godtagna kostnader för
minst 16 660 kr
Godtagna kostnader
för minst 11 900 kr
Godtagna kostnader
under 11 900 kr

Sid 13

1 190
kr/månad

Ger 0 kronor
i ersättning

2 380
kr/månad

1 983
kr/månad

1 587
kr/månad
30 %

2 777
kr/månad

40 %

50 %

60 %

70 %

Så här får du kontakt med Försäkringskassan
• Internet: www.forsakringskassan.se
• Kundcenter för privatpersoner
Telefon 0771- 524 524

• Besök våra servicekontor
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