
Merkostnadsersättning Ny lag 1 januari 2019 (ersätter handikappersättning)

Handikappersättning kunde ges för hjälp i vardagen och för merkostnader.

Den nya lagen ger ersättning bara för merkostnader.

Men, den som hade handikappersättning vid årsskiftet behåller den så länge som det står i

beslutet eller tills det görs en omprövning. Det går inte att ansöka om handikappersättning

efter årsskiftet utan ansökan får då göras om merkostnadsersättning.

Merkostnadsersättningen kan beviljas tidigast för 3 månader innan ansökan kom in.

Även i merkostnadsersättningen finns garanterad ersättning för blinda och döva.

Handikappersättningen hade 3 nivåer: 36, 53 eller 69 % av prisbasbeloppet.

Merkostnadsersättningen har 5 nivåer: 30, 40, 50, 60, eller 70 % av prisbasbeloppet.

För att få merkostnadsersättning ska merkostnaderna under 2019 vara minst 11.625 kronor per

år, det motsvarar 25% av prisbasbeloppet. Ersättningen är skattefri.

Den som under 2019 har merkostnader som uppgår till:

* 11.625 kr (=25%) per år får   1.163 kronor per månad.

* 16.275 kr (=35%) per år får   1.550 kronor per månad.

* 20.925 kr (=45%) per år får   1.938 kronor per månad.

* 25.575 kr (=55%) per år får   2.325 kronor per månad.

* 30.225 kr (=65%) per år får   2.713 kronor per månad.

Merkostnader är:

*  skäliga kostnader till följd av varaktig funktionsnedsättning.

*  kostnader utöver de kostnader som är vanliga för personer i samma ålder utan

    funktionsnedsättning.

*  löpande kostnader eller engångskostnader.

Det finns inte några schabloner för vad som kan vara en merkostnad men det kan gälla:

*  hälsa, vård och kost, exempelvis kostnad upp till högkostnadsskydd för patientavgift,

    läkemedel och dyrare livsmedel vid behov av specialkost till följd av funktionsnedsättning

*  slitage och rengöring

*  resor, till exempel resa med färdtjänst, sjuk- och behandlingsresor och resor med egen 

    bil för den som har svårt att åka med allmänna kommunikationer

*  hjälpmedel (om det inte finns likvärdiga hjälpmedel att låna från kommunen eller 

    landstinget)

*  hjälp i den dagliga livsföringen, exempelvis hemtjänstavgift, kostnad för god man

    (måste finnas arvodesbeslut) eller privat anlitad städhjälp

*  övriga ändamål, till exempel anpassade fritidsaktiviteter
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Vid föreningens vintermöte den 21/2 2019 informerade Karin Persson om reglerna för en ny lag

om merkostnadsersättning. Något som berör många av våra huvudmän och även oss själva i egen-

skap av ställföreträdare. Det kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna ta ut sitt arvode när

huvudmannen själv ska betala enligt arvodesbeslutet.

Karins information var väldigt uppskattat har vi fått reda på och vi delger därför i sammandrag

hennes innehåll i föreläsningen.
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