Ansökan om ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom (LSS § 9.2).
Ersättning av merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom kan ansökas av brukaren/ god man eller
brukarens ombud, t.ex. den som utför personlig assistans, genom fullmakt.
Ansökan ska gälla den faktiska merkostnaden som brukaren har haft för den ordinarie assistenten när
vikarie har satts in. Den faktiska merkostnaden som uppstår är lika med den assistent som är sjuk då
vikarie redan ersätts från försäkringskassan.
Ansökan ska innehålla

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personuppgifter på brukaren.
Uppgifter om eventuell legal företrädare
Uppgifter ordinarie personlig assistent: namn och personnummer
Sjukfrånvaro from-tom datum
Antal timmar assistenten har varit sjuk.
Summa ordinarie assistents lön/mån: månadslön, om assistenten
har månadslön.
Summa ordinarie assistents lön/timme: timlön, om assistenten har timlön.
Summa sjuklön: Sjuklönen som har betalats ut till den ordinarie assistenten för
sjukperioden då vikarie är tillsatt. Beräknas på den ordinarie lönen.
Summa semesterersättning: Semesterersättning som betalats ut till den ordinarie
assistenten för sjukperioden då vikarie är tillsatt, karensdagen inräknad.
Summa avtalsbundna kostnader. Eventuella kostnader som betalats ut till den
ordinarie assistenten för sjukperioden då vikarie är tillsatt. T.ex. Försäkringar, pension
och löneskatt på pensionskostnader m.m.
Summa sociala avgifter: Sociala avgifter som betalats ut till den ordinarie assistenten
under sjukperioden då vikarie är tillsatt.
Under perioden har assistans lämnats enligt följande: Datum och antal timmar vikarie
har varit tillsatt.
Merkostnad = summa sjuklön + summa semesterersättning + summa avtalsbundna
avgifter + summa sociala avgifter = Belopp för merkostnad p.g.a. insatt vikarie.

Underlag som måste finnas för att göra ett beslut:
•
•
•
•

Ifylld ansökan
Lönespecifikation eller annat som kan styrka den ordinarie assistentens frånvaro och kostnad
för det.
Tidrapport för vikarien.
Kopia av till Försäkringskassan insända tidrapporter.
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