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Försäkringskassan 
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Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare 

med ansvar för samverkan

Jenny Hansson, 

verksamhetsutvecklare 

Avdelningen för funktionsnedsättning
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Program

• Kort presentation av Försäkringskassan

• Bidrag till arbetshjälpmedel 

• Omvårdnadsbidrag 

• Merkostnadsersättning 

• Frågor 
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Snabbfakta

• Statlig myndighet.

• Betalar ut omkring 252 miljarder kronor per år.

• Fattar cirka 25 miljoner beslut om bidrag och 

ersättningar varje år.

• Verksamhet på ca 60 orter. 

• Huvudkontor i Stockholm.

• Cirka 14 300 anställda.

• Generaldirektör Nils Öberg.

• Överdirektör Maria Rydbeck.
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Myndighetsbeslut i Sverige
Olika roller och ansvar
• Regering/ Riksdag- stiftar lagar. Får inte ingripa i 

enskilda ärenden.

• Försäkringskassan- Myndighetsutövning. Fattar 

beslut i enskilda ärenden. Handläggning utifrån 

lagstiftning och domstolspraxis. Omprövningsenhet. 

• Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Högsta 

förvaltningsdomstolen. Överprövar 

försäkringskassans beslut efter överklaganden.
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Bidrag till arbetshjälpmedel
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• Ett led i en rehabilitering av en försäkrad 

förvärvsarbetande  

• För att kunna fortsätta att arbeta trots en 

funktionsnedsättning

Syfte
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Förordningen (1991:1046) om bidrag till 

arbetshjälpmedel

Bidrag till arbetshjälpmedel
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• Ingen klar definition, bedöms i varje enskilt ärende

• Exempel på hjälpmedel

– Hörsel

– Bordsmikrofon och föreläsarmikrofon

– Syn

– Förstoringskamera och punktdisplay

– Dyslexi

– Rättstavningsprogram och läspenna 

– Rörelse

– Särskilt anpassad rullstol

Vad är ett arbetshjälpmedel?
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Till vad?

• Att köpa eller, om det är ekonomiskt mera förmånligt att 

hyra sådana arbetshjälpmedel eller anordningar som 

behövs för att den försäkrade skall kunna utföra sitt 

arbete

• Expertundersökningar 

• Reparation av arbetshjälpmedlet
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• Arbetsgivare, anställda, egna företagare och fria 

yrkesutövare (etablerad) 

• Förutsättningar:

– Försäkrad genom arbete eller bosättning

– Finns en funktionsnedsättning som leder till behov av 

arbetshjälpmedel

– Försäkringskassans ansvarsområde

– Längst till månaden innan den anställde fyller 68 år

För vem?
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• Arbetsgivaren
– Ansvar för åtgärder som ligger i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

– Vid osäkerhet kontaktas Arbetsmiljöverket

• Arbetsförmedlingen
– Lönebidragsanställning eller offentligt skyddad anställning

– Anställning kortare än 12 månader

• Hälso- och sjukvården
– Behov i daglig livsföring t.ex. rullstol, hörapparat

• Annat statligt bidrag
– Skyddat arbete Samhall

– Länsstyrelsen, t.ex. rationaliseringsbidrag till lantbrukare

Ansvarsfördelning
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Bidragets storlek

• Kostnaden ska vara rimlig

• Enskild maximalt 50 000 kronor 

• Arbetsgivare, hälften av kostnad överstiger 10 000 

kronor, maximalt 50 000 kronor

• Datorbaserade hjälpmedel kan beviljas med högre 

belopp

• Om särskilda eller synnerliga skäl finns kan högre 

belopp beviljas 
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Fördelning av ärenden

• Hörsel ca 80 procent

• Syn ca 5-10 procent

• Övrigt, till exempel rörelsehinder och kognitiva 

funktionsnedsättningar
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Ansökan om bidrag

• Ansökan, en för privatpersoner och en för arbetsgivare
– Privatpersoner kan ansöka digitalt på Mina sidor på Försäkringskassans 

hemsida

• Medicinskt underlag 

• Offert på förväntad kostnad

• Ansökan innan anskaffning (beställning)
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• När kvitto eller faktura skickats in

• Betalar bidraget till sökande 

• Försäkringskassan har inga kopplingar till leverantörer 

Utbetalning
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Avskrivning och återbetalning

• Återbetalning om arbetshjälpmedlet inte används för 

avsett ändamål

• Återbetalningsbeloppet minskar med en femtedel om 

året

• Återbetalning kan i vissa fall fullgöras genom 

överlåtelse av arbetshjälpmedlet till Försäkringskassan.
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Omvårdnadsbidrag 
och merkostnadsersättning 
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Från ansökan till beslut 

Ansökan och 

läkarutlåtande  

lämnas in

Ansökan 

bekräftas och 

vi handlägger 

din ansökan

Beslut fattas av 

särskilt utsedd 

beslutsfattare

Beslutet skickas 

hem till dig
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Hur lång tid tar det att handlägga en 
ansökan? 
• Vi har en målsatt tid att det ska ta 90 dagar att 

handlägga en ansökan om omvårdnadsbidrag eller 

merkostnadsersättning.

• Det är under förutsättning att läkarutlåtande och andra 

uppgifter finns för att kunna bedöma rätt till ersättning. 

• Genomsnittliga handläggningstiden i augusti 2022 
– Merkostnadsersättning – 167 dagar 

– Omvårdnadsbidrag - 115 dagar  



Sid 21

Hur mottagare av omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning (augusti 2022) 
• Omvårdnadsbidrag

– 70 265 mottagare för 72 701 barn

– Cirka 20 procent av föräldrarna delar på utbetalningen

• Merkostnadsersättning

– Vuxna mottagare är 10 091 

– Föräldrar till barn med funktionsnedsättning som är mottagare är 1 474 för        

1 814 barn. 

– Cirka 20 procent av föräldrarna delar på utbetalningen

Källa: Statistik och analys (forsakringskassan.se)

https://www.forsakringskassan.se/statistik
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• Ansökan görs på Mina sidor på fk.se eller 
– På blankett 3085. för merkostnadsersättning

– På blankett 3084 för omvårdnadsbidrag

• Förälder ansöker om ett eller fler barn i samma ansökan

Ansökan om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 

• Två föräldrar kan välja om de ska ansöka 

gemensamt, var och en för sig eller om endast en 

förälder ska ansöka

• Om två föräldrar är överens kan de välja hur 

ersättningen ska fördelas mellan dem.  

• Om de inte är överens är det Försäkringskassan 

som bedömer fördelningen. 
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Inledande förutsättningar för omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning 

• Den som ansöker ska vara bosatt i Sverige, gäller även för barn.

• När den som söker eller barnet är medborgare i ett land utanför EU så 

behöver ett gällande uppehållstillstånd finnas. 

• Läkarutlåtande ska bifogas ansökan

• Läkarutlåtandet behöver innehålla uppgift om varaktigheten av 

personens eller barnets nedsatta funktionsförmågan

• sex månader för barn, gäller för omvårdnadsbidrag och 

merkostnadsersättning

• ett år för vuxen som ansöker om merkostnadsersättning för sig 

själv. 
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• Finns det diagnos, funktionsnedsättningar och 

aktivitetsbegränsningar beskrivna i medicinska 

underlag?

• Finns det ett medicinska samband mellan dessa 

och vid merkostnadsersättning en koppling till 

kostnader till följd av funktionsnedsättningen ?

• Vad är den medicinska prognosen?

• Vad innebär informationen i de medicinska 

underlagen i förhållande till gällande lagstiftning?

Hur utreder Försäkringskassan   
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Omvårdnadsbidrag
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Omvårdnadsbidrag  – förutsättningar vid ansökan 

• Förälder eller jämförlig (likställd) med förälder i omvårdnadsbidrag 

– förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern

– förälders sambo som tidigare har varit gift med eller har eller har haft barn 

med föräldern

– särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet 

– blivande adoptivförälder vid adoption av ett barn som inte är svensk 

medborgare och inte är bosatt här i landet när den blivande adoptivföräldern 

får barnet i sin vård.
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Vad är omvårdnadsbidrag  

• Omvårdnadsbidrag är ett ekonomiskt bidrag till föräldrar med 

barn som har en funktionsnedsättning.

• Bidraget baseras på en helhetsbedömning av det behov av 

omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är 

vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning 

• Omvårdnadsbidrag kan beviljas på fyra nivåer
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Omvårdnad och tillsyn

• Direkta vårdinsatser

• Praktiskt hjälp

• Särskild kosthållning

• Skapa rutiner/struktur

• Aktivering/motivering

• Kommunikation/samspel

• Städning/klädvård

• Matlagning/bakning

• Inlärning/träning/ny teknik

• Samordning/planering

• Kontakter 

• Inhämta kunskap

• Avstyra och förhindra situationer som 

kan vara farliga, bland annat hindra att 

barnet rymmer, råkar ut för eller 

orsakar olyckor eller på annat sätt 

skadar sig själv eller andra 

• Föräldern måste finnas hemma på 

grund av barnets rädsla för att lämnas 

ensam 

• Föräldern måste finnas tillgänglig via 

telefon eller på annat sätt ha 

beredskap för att förebygga, eller 

• Föräldern behöver snabbt finnas till 

hands vid hastiga förändringar i 

barnets fysiska eller psykiska 

hälsotillstånd. 

TillsynOmvårdnad
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Omvårdnadsbidrag finns i fyra nivåer 

Omvårdnadsbidraget är skattepliktigt 

Beloppen gäller före skatt och per månad  för år 2022

• Helt omvårdnadsbidrag - (10 063 kr)

• Tre fjärdedels omvårdnadsbidrag - (7 547 kr)

• Halvt omvårdnadsbidrag - (5 031 kr)

• En fjärdedels omvårdnadsbidrag - (2 516 kr)

Omvårdnadsbidrag – nivå och belopp

Om ansökan avser flera barn 

görs en flerbarnsprövning av 

barnens sammanlagda behov 

av omvårdnad och tillsyn, då 

kan nivåerna kombineras 
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Rätt till förkortning av normal arbetstid när 
omvårdnadsbidrag finns för barnet 
• Bestämmelsen i föräldraledighetslagen trädde i kraft 1 januari 2019.

• Rätt till förkortning av normal arbetstid så länge som det finns rätt till 

omvårdnadsbidrag (även vårdbidrag) för barnet.

• Rätten till arbetstidsförkortning ska omfatta barnets föräldrar och de 

personer som enligt föräldraledighetslagen jämställs med föräldrar.

• Normal arbetstid ska kunna förkortas med upp till en fjärdedel. 

• Den som vill utnyttja sin rätt till arbetstidsförkortning ska anmäla det 

till arbetsgivaren på samma sätt som gäller för annan rätt till ledighet 

enligt föräldraledighetslagen. Det vill säga minst två månader före 

ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.
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Merkostnadsersättning 
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Merkostnadsersättning  – inledande förutsättningar  

• Förälder eller jämförlig (likställd) med förälder i merkostnadsersättning
– särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet 

– blivande adoptivförälder vid adoption av ett barn som inte är svensk medborgare och inte är 

bosatt här i landet när den blivande adoptivföräldern får barnet i sin vård.

• Vid merkostnadsersättning ska föräldern vara underhållsskyldig
– Föräldrarna är underhållsskyldiga till dess barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter 

den tidpunkt när hen fyller 18 år, så är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som 

skolgången pågår, dock längst till och med dagen innan barnet fyller 21 år.
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Vem ansöker om merkostnadsersättning

• Underhållsskyldiga föräldrar till barn till och med 18 år.

• Avser ansökan en person som är mellan 18-21 är ska personen ansöka om 

ersättning för sig själv om hen inte har en underhållsskyldig förälder.

• Ansökan av personen själv från 21 år.

• Personen som ansökan gäller måste ha fått sin funktionsförmåga nedsatt 

innan hen fyllt 65 år. Nedsättningen ska ha lett till en merkostnad, men 

personen behöver inte ha behövt betala kostnaden själv innan hen fyllde 65 

år.
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Vad är merkostnadsersättning
• Ekonomisk ersättning om man har kostnader till följd av en funktionsnedsättning. 

• Man kan ansöka för sina egna kostnader till följd av sin funktionsnedsättning 

eller för de kostnader man har till följd av sitt barns funktionsnedsättning.

• Med merkostnader menas skäliga kostnader som beror på en 

funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma 

ålder.

• Merkostnadsersättning kan beviljas på 5 nivåer.

• Ersätter inte ”krona för krona”

• Ersättningen är skattefri

• Merkostnadsersättning på garanterad nivå för en person som anses blind eller 

gravt hörselskadad. Gäller endast en vuxen som ansöker för sig själv. 
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Vad är en merkostnad
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Kategorier av kostnader

• Hälsa, vård och kost

• Slitage och rengöring

• Resor

• Hjälpmedel

• Övriga ändamål

• Hjälp i den dagliga livsföringen

• Boende

Merkostnader kan till 

exempel vara löpande 

kostnader, årligen 

återkommande 

kostnader  eller 

engångskostnader. 
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Godtagna kostnader 

för minst 12 075 kr/år

Godtagna kostnader för 

minst 16 905 kr/år

Godtagna kostnader för 

minst 21 735 kr/år

Godtagna kostnader för 

minst 26 565 kr/år

Godtagna kostnader 

för minst 31 395 kr/år

1 208 kr/månad

1 610 kr/månad 

2 013 kr/månad

2 415 kr/månad 

2 818 kr/månad 

Godtagna kostnader 

under 12 075 kr/år

Ger 0 kronor

i ersättning

30 %

40 %

50 %

60 %

Godtagna merkostnader per år Ersättning per månad och nivå av 

prisbasbeloppet per år 

• Beloppen gäller för 2022.

• Prisbasbelopp 2022 är 48 300 

kr.

• Om ansökan avser flera barn 

görs en flerbarnsprövning av 

barnens sammanlagda 

kostnader och då kan 

nivåerna kombineras 

70 %
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Blinda och gravt hörselskadade

• Den som anses som blind eller gravt hörselskadad har rätt till 
garanterad nivå av merkostnadsersättning.

• En person som anses blind har rätt till merkostnadsersättning på 
den högsta ersättningsnivån, 70 procent av prisbasbeloppet. 

• Om en person som anses blind får hel aktivitetsersättning, 
sjukersättning eller ålderspension har hen rätt till ersättning som 
motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet. 

• En person som anses gravt hörselskadad har rätt till 
merkostnadsersättning med 40 procent av prisbasbeloppet.

• Sökande behöver inte visa att hen har kostnader som uppgår till 
gränsvärden.

• Vill personen ansöka om högre merkostnadsersättning än den 
garanterade nivån ska yrkade kostnader utredas.
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Vård på institution och annan vård när det 
offentliga är huvudman
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Vård på institution och annan vård när det offentliga är huvudman 
(106 kap 9 och 23 § SFB)- vad gäller för merkostnadsersättning

• Exempel på institutioner är sjukhus (även hospice), särskilda ungdomshem och 
kriminalvårdsanstalter.

• Merkostnadsersättning lämnas endast om vården kan beräknas pågå högst sex 
månader. 

• Rätten till ersättning upphör dock på en gång om vården redan från början beräknas 
pågå, eller har pågått, mer än sex månader.

• För den som växelvis vårdas genom det allmännas försorg och i eget hem beräknas 
de merkostnader som finns kvar oavsett var personen vistas. När personen växelvis 
vårdas genom det allmännas försorg kan det innebära att vissa kostnader minskar 
eller upphör. Försäkringskassan får i denna situation göra en individuell bedömning 
och beakta vilka merkostnader som finns kvar. 

• Service på boende för elever vid specialskola, riksgymnasier för döva och 
hörselskadade ungdomar eller gymnasieutbildning anpassad till rörelsehindrade 
ungdomar inte ska räknas som sådan vård som avses i 106 kap. 9 § SFB.

• Viktigt att anmäla till Försäkringskassan
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Kontakt med Försäkringskassan
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Så här får du kontakt med Försäkringskassan

• Kundcenter för partner 
Telefon: 0771- 17 90 00

• Internet: 
www.forsakringskassan.se

24 524771- 17 90 00

Besök våra servicekontor 

Internet: 
www.forsakringskassan.se

http://www.forsakringskassan.se/
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Frågestund
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Tack!


