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Sundbyberg den 3 maj 2022 

 

Remissyttrande – Förslag till Försäkringskassans allmänna råd (FKAR 
2022:X) om merkostnadsersättning 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Kommentarer från Personskadeförbundet RTP 

Många av våra medlemmar har låga förvärvsinkomster eller uppbär sjukersättning/aktivitets-
ersättning. Det innebär väldigt begränsade möjligheter att lägga ut belopp för att köpa saker eller 
tjänster som personen har behov av, exempelvis på grund av sin funktionsnedsättning. Det är mycket 
viktigt att regeländringarna leder till tydliga förbättringar för personer med funktionsnedsättning 
som lever i ekonomisk utsatthet. Det bör inte finnas ett takbelopp för att kunna göra merkostnader 
gällande om någon uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning eller har andra väldigt låga inkomster. Vi 
välkomnar alla ändringsförslag som underlättar att söka ersättning för merkostnader och påskyndar 
utbetalning av godkända kostnader. 
 
Vid bedömningen av merkostnaderna behöver funktionshinderperspektivet, barnperspektivet och 
det faktiska individuella behovet styra i första hand och en prövning mot normalt förekommande 
konsumtion komma i andra hand. Det är av största vikt att merkostnader för fysiska aktiviteter 
ersätts. De ingår ofta i den rehabilitering som personen själv är ansvarig för, det vill säga de räknas 
som egenvård. För personer med funktionsnedsättningar är det extra viktigt att vara fysiskt aktiva för 
att kunna upprätthålla eller förbättra sin hälsa och kvarvarande förmågor. 
 

Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 

 

Kontakt: 

Astrid Källström, kommunikatör, 08-629 27 97, astrid.kallstrom@rtp.se 
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