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Ekonomi – vilka ersättningar finns? 

Den ekonomiska ersättning du kan ha rätt till beror till stor

del på vilken arbetsförmåga och sysselsättning du har. 

Många personer vi möter har svårt att komma in på den 

reguljära arbetsmarknaden. Utan lön från arbete blir det

nödvändigt att söka ekonomisk ersättning från annat håll. 

Vi kommer att gå igenom de ersättningar som finns att söka. 

Det är respektive myndighet som fattar beslut om du har rätt

till det eller inte.  



Ekonomi – vilka ersättningar finns?

• Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga

• Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

• Sjukpenning i särskilda fall 

• Sjukersättning

• Aktivitetsstöd



Ekonomi – vilka ersättningar finns?

• CSN 

• Försörjningsstöd

Du kan även ha rätt till ersättning för del av din 

boendekostnad: 

• Bostadsbidrag 

• Bostadstillägg

• Boendetillägg 



Ekonomi – om du behöver hjälp 

• Budget- och skuldrådgivning

• Eksam (för dig som bor i Örebro)

• Autogiro för räkningarna

• Anhörig med fullmakt

• Boendestöd

• God man 



Arbete/sysselsättning – vad finns?

• Arbetsförmedlingen 

• Coachingteamen

• Arbetsförmågebedömning/praktik 

• Daglig verksamhet

• Fontänhuset

• Komvux/lärvux, folkhögskola, yrkeshögskola, universitet 



Boende

• Bostadskö hos kommunala hyresbolag 

• Privata hyresvärdar 

• Köpa lägenhet/hus

Om du behöver stöd i hemmet: 

• Boendestöd

• Hemtjänst 

• Bostad med särskild service enligt LSS 

Du kan även ha rätt till ersättning för del av din boendekostnad:

• Bostadsbidrag 

• Bostadstillägg 

• Boendetillägg



Personligt stöd och självständighet 

Social isolering/ensamhet

• Kontaktperson

• Boendestöd 

• Fontänhuset 

• Ledsagare

• Färdtjänst 

Självständighet

• Ledsagare och färdtjänst 

• Boendestöd 

• Personligt ombud

• God man



God man 

• Förvalta egendom – ekonomi 

• Bevaka rätt – myndighetskontakter 

• Sörja för person – uppmärksamma och säkerställa behov 

av stöd och hjälp

• Frivillig insats 

• Beslutas via tingsrätten 

• Läkarintyg krävs

• Förenat med avgift som är individuellt prövad

• (Merkostnadsersättning)



LSS/SoL

En del av LSS-insatserna du kan söka:

• Daglig verksamhet

• Kontaktperson

• Ledsagare

• Bostad med särskild service

En del av SoL-insatserna du kan söka: 

• Boendestöd  

• Hemtjänst 

Tandvårdskort om du har en eller flera LSS-insatser.

Ansökan görs via din kommun. 



Arbetsförmedlingen

• Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till extra 

stöd från arbetsförmedlingen. För att veta vilket stöd som 

kan vara aktuellt för dig, kontakta din arbetsförmedlare eller 

läs mer på arbetsförmedlingens hemsida. Du behöver själv 

berätta för din arbetsförmedlare vilken/vilka diagnoser du 

har. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-bibliotek/Stadsbiblioteket/Datorer-och-larande/Malmo-larcentrum/Skriva-CV-och-soka-jobb/Soka-jobb-pa-natet/Listarkiv-Sok-jobb-pa-natet/2017-02-03-Arbetsformedlingen.html&psig=AOvVaw2Naeubr5yTtzv7bznpHIY1&ust=1584529032287000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDa7eKsoegCFQAAAAAdAAAAABAE


Försäkringskassan

• Aktivitetsersättning 

• Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

• Aktivitetsstöd

• Sjukpenning i särskilda fall

• Sjukpenning 

• Sjukersättning 

• Bostadstillägg, Boendetillägg, Bostadsbidrag 

• Extra bidrag för aktivitet (aktivitetsersättning)

• Merkostnadsersättning 

• Alla ansökningar till försäkringskassan görs via ”Mina sidor” 

med inlogg via mobilt bank-ID eller på särskilda 

pappersblanketter. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.aleforsstiftelsen.se/forebyggande-sjukpenning/&psig=AOvVaw2Fq_ik7-59HD_mfjTnWnfm&ust=1584529001206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiIhNSsoegCFQAAAAAdAAAAABAE


Frågor? 


