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Handikappersättning och Merkostnadsersättning 
 

Handikappersättning upphör juni 2021 den ersätts av Merkostnadsersättning.                                        
Det går inte längre att ansöka om handikappersättning.  

Merkostnadsersättning är en ny ersättning som ersätter handikappersättning.  

Handikappersättning är en ersättning som har betalas ut till personer som har en funktionsnedsättning eller 
sjukdom som gör att de behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. 

Det här gäller från och med juli 2021 

Om det är ett tidsbegränsat beslut eller om det blir aktuellt att följa upp handikappersättning efter den 
30 juni 2021, så kommer den att upphöra och man kan inte ansöka om en ny period. Men om det finns 
merkostnader på grund av funktionsnedsättning, kan man ansöka om merkostnadsersättning. 

Merkostnadsersättning 

Den som har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning. Med 
merkostnader menas kostnader som beror på en funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för 
personer i samma ålder.  
Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader. 
 

Man kan få merkostnadsersättning om 

• man har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år 
• man har merkostnader på minst 11 900 kronor per år på grund av din funktionsnedsättning (gäller 

för 2021) 
• man har fyllt 18 år och man har ingen underhållsskyldig förälder 
• man är försäkrad i Sverige. Det är den som bor här, men det finns några undantag från den regeln.  

 
Vad räknas som merkostnader? 

 
Merkostnader är kostnader som man har på grund av sin funktionsnedsättning, alltså kostnader utöver de 
som är vanliga för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning. Merkostnader kan vara 
engångskostnader eller återkommande kostnader, till exempel för förbrukningsmaterial. 

Det här är merkostnadsersättning i korthet. 

• Rätten till ersättning baseras enbart på skäliga merkostnader. 
• Vuxna med funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få 

ersättningen. 
• Det finns en lagstadgad rätt till merkostnadsersättning för blinda och personer med grav 

hörselnedsättning. 
• Ersättningen kan beviljas på fem ersättningsnivåer. 
• Ersättningen kan beviljas retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in. 
• Rätten till ersättningen följs upp (omprövas) minst vart fjärde år om det inte finns skäl att följa upp 

ärendet med längre tidsintervall. Uppföljningen sker också vid ändrade förhållanden som påverkar 
rätten till ersättningen. 

• För en person som är blind och har merkostnadsersättning på en garanterad nivå gäller även att 
ersättningen ska följas upp (omprövas) när personen får beslut om hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller hel ålderspension. 
 

FK bedömer vad som är merkostnader på grund av funktionsnedsättning. 

Ett exempel: Betalas inte normalt inte ersättning för att köpa en cykel eftersom det är en kostnad man 
vanligtvis har. Men om den behöver anpassas att man ska kunna cykla trots funktionsnedsättning så kan 
man ha rätt till merkostnadsersättning. I det fallet betalas ersättning för kostnaden att anpassa cykeln – inte 
ersättning för vad cykeln kostade utan anpassning. 
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Merkostnader är indelade i sju kategorier enligt lagstiftningen. Det går inte att räkna upp allt som kan vara 
merkostnader men här är några exempel. 

1. Hälsa, vård och kost. Till exempel kostnader för mediciner, patientavgifter och specialkost. 
2. Slitage och rengöring. Till exempel slitage av kläder, ökad tvätt och rengöring. 
3. Resor. Till exempel resor med egen bil om du inte kan åka kollektivt eller sjuk- och behandlingsresor 

som inte ersätts av kommunen eller regionen. 
4. Hjälpmedel. Till exempel inköp eller hyra och försäkring av hjälpmedel. 
5. Hjälp i den dagliga livsföringen. Till exempel kostnader för god man, hemtjänst eller andra insatser 

som beviljas av kommunen. 
6. Boende. Vid till exempel byte av bostad kan kostnader för ett extra rum eller större bostadsyta som 

behövs för vårdutrustning, hjälpmedel eller som behandlingsrum vara en merkostnad om kostnaden 
inte tillgodoses på annat sätt. 

7. Övriga ändamål. Det gäller merkostnader på grund av en funktionsnedsättning, som inte ryms inom 
kategorierna ovan. 

 
Merkostnadsersättning för sådant som du själv betalar 

Det betyder att man inte kan få ersättning för sådant som staten, kommunen eller regionen betalar. Till 
exempel: Kostnader för sjukresor kan man bara få kostnaden upp till högkostnadsskyddet godkänd som 
merkostnad. Likaså kan inte merkostnadsersättning för hjälpmedel godkännas om det finns ett likvärdigt 
hjälpmedel att låna gratis från kommunen eller regionen. 

Därför bör man kontakta kommunen eller regionen innan man köper hjälpmedel som behövs på grund av 
funktionsnedsättning. 

Hur Försäkringskassan bedömer merkostnad 

Gå in på Försäkringskassans hemsida för mer information 

 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-
vuxna 
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