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Yttrande över departementspromemorian Förslag 
på förändringar inom det statliga bilstödet 

 

Handikappförbunden  

Handikappförbunden är en samarbetsorganisation för 38 enskilda 

funktionshindersförbund som samlar ca 400 000 enskilda 

medlemmar. Vi är själva bärare av den mest angelägna kunskapen – 

den egna erfarenheten.  

 

Sammanfattning 

Handikappförbunden är starkt kritiska till Socialdepartementets 

hantering av föreslagna förändringar i det statliga bilstödet. Vi delar 

departementets syn av att reformer inom bilstödet är nödvändiga. 

Föreliggande promemoria fokuserar tyvärr endast på begränsade 

delar av bilstödet. Analysen i de problem som lyfts är bristande och 

själva förslagen till lösningar är inte hållbara. Vi skulle önska att det 

statliga bilstödet fick en djupare och mer genomarbetad 
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genomlysning, så att mer hållbara förändringar kunde genomföras. 

Promemorians förslag innebär för de bidragsberättigade i stora delar 

en försämring av det statliga bilstödet. Det saknas en helhetssyn. De 

problem som förändringarna är avsedda att lösa får med 

promemorians förslag ingen tillfredställande lösning.  

 

Bilstödet förtjänar en bättre hantering 

Det statliga bilstödet är en oerhört viktig del av de samlade insatser 

som syftar till att ge människor med funktionsnedsättning 

möjligheter att kunna leva på likvärdiga villkor som övriga 

medborgare. Rätten att kunna röra sig fritt är starkt fastslagen i FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Det svenska bilstödet är en kompensatorisk insats som gör det 

möjligt för personer som är utestängda från andra transport-

möjligheter att leva ett självständigt och aktivt liv med arbete eller 

studier, fritid och familjeliv. 

Handikappförbunden välkomnar en översyn av bilstödet som på 

olika sätt skulle behöva förstärkas och förändras för att bättre tjäna 

sitt syfte. Föreliggande promemoria fokuserar på ett fåtal problem 

och missar därmed de avgörande problemen. Promemorians förslag 

till lösningar är ogenomtänkta och kommer att få negativa 

konsekvenser. Utformningen av det statliga bilstödet förtjänar en 

bättre hantering än så. 

 

Handikappförbunden anser att en bredare översyn av bilstödet 

behöver initieras och förordar att promemorians förslag inte 

verkställs. 

 

Fel insatser för att stärka konkurrensen 

Ett bärande syfte i promemorian är att åstadkomma förutsättningar 

för en bättre konkurrens mellan utförare av fordonsanpassningar. 

Ambitionen är lovvärd, även om vi ställer oss tvekande till om 

bristande konkurrens utgör en så stark faktor till de ökade 

kostnaderna inom bilstödet som promemorian vill göra gällande. 

När det statliga bilstödet infördes 1989, fanns det flera 

marknadsaktörer inom fordonsanpassning som levererade dåliga 

anpassningar. Vår bild är att branschen sedan dess genomgått en 

betydande sanering, där mindre seriösa aktörer slagits ut. Kvalitativ 

fordonsanpassning är inte enbart en fråga om tekniskt kunnande, 

utan handlar också om arbetsterapeutiskt kunnande och en förmåga 
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att hitta de bästa tekniska och trafiksäkra lösningarna utifrån den 

enskilde individens specifika behov. För att upprätthålla kvalitet och 

långsiktig hållbarhet i branschen, så krävs förutsättningar för seriösa 

marknadsaktörer att satsa på och utveckla sin verksamhet. Häri 

ligger förstås också ett viktigt FoU-perspektiv. Det finns idag inget 

hinder för nya aktörer på marknaden. Ett troligt skäl till att fler 

företag inte tillkommer beror på marknadens ringa storlek och att 

det krävs hög kompetens för att kunna konkurera. 

 

En fungerande marknad förutsätter förstås en sund konkurrens. 

Promemorians förslag, att Försäkringskassan ska ha tillgång till 

kostnadsförslag från flera potentiella utförare, tror vi inte är en 

lyckad lösning för att stärka en sund konkurrens. Istället tror vi 

andra åtgärder skulle kunna nå syftet på ett bättre sätt, exempelvis 

genom att införa ett system av ackreditering för eller certifiering av 

de företag som vill åta sig uppdrag finansierat av det statliga 

bilstödet. Både företag och användare har intresse av att kunna 

bygga upp en långvarig relation. Även den geografiska aspekten är 

viktig för användaren, som har att själv bekosta resa och uppehälle 

vid reparationer och underhåll. Principen om valfrihet för den som 

är berättigad bilstöd, att kunna välja den utförare av anpassningar 

som bäst passar de individuella behoven, åsidosätts kraftigt med 

promemorians förslag. Frågan om hur en sund konkurrens kan 

stärkas, är helt enkelt inte tillräckligt genomlyst.  

När det gäller flera offerter på reparation så medför det att fordonet 

kan bli stående obrukbart längre än nödvändigt pga av denna 

administrativa procedur. Det kan också innebära svårigheter och 

inkräkta på trafiksäkerheten att ta sig mellan flera 

anpassningsverkstäder i ett trasigt fordon. Det är också tveksamt om 

företagen är beredda att ta på sig ansvar för ett annat företags 

åtgärder. 

 

Handikappförbunden avslår därför promemorians förslag om krav 

på underlag från fler utförare när Försäkringskassan ska fatta 

beslut. Detta gäller också i allra högsta grad vid reparationer av 

anpassningar. 

 

Utökad tidsgräns skapar problem 

Tidsgränsen för när ny ansökan om grundbidrag eller 

anskaffningsbidrag kan göras, har förlängts från sju till nu gällande 



4 
 

Handikappförbunden, Box 1386, 172 27 Sundbyberg 
Telefon 08 546 404 00 vx, Texttelefon 08 546 40450. Org nr 802006-2108 

www.handikappforbunden.se 

nio år. Vi har sett negativa konsekvenser av den genomförda 

förlängningen. Med åldrande fordon följer större behov av 

reparationer och underhåll. Möjligheten för den enskilde att ha 

tillgång till de bästa och mest ändamålsenliga anpassningarna har 

försvagats och vi befarar att det också har en hämmande verkan på 

innovation och utveckling inom området i stort. Det innebär också 

att den enskilde många gånger känner stor otrygghet med ett 

gammalt fordon. Detta innebär att man utnyttjar mer färdtjänst. 

Promemorian förslår en ytterligare förlängning av tidsgränsen till tio 

år och öppnar upp för att tidsgränsen i enskilda fall kan förlängas 

ytterligare efter tio år. Vi kan inte se något som helst syfte i förslaget, 

annat än att åstadkomma marginella besparingar i budgetposten. 

Kostnaderna med förslaget är överhuvudtaget inte analyserade i 

promemorian. Vi ser en direkt konsekvens av ökade kostnader för 

reparationer och underhåll för den enskilde, men befarar också att de 

negativa följderna av att medvetet föråldra fordonsparken också 

skapar indirekta samhällskostnader och negativa miljökonsekvenser. 

Handikappförbunden avslår därför promemorians förslag om att 

förlänga tidsgränsen från nio till tio år med möjligheten att 

ytterligare förlänga tidsgränsen över tio år. 

 

Begränsningar i rätten att välja fordon måste tillämpas 

med försiktighet 

Det statliga bilstödet ska inte beviljas för fordon som är direkt 
olämpliga, eller i hög grad fördyrande, att anpassa. Möjligheten att 
neka anpassningsbidrag av det skälet finns redan idag. 
I promemorian föreslås att en transportmyndighet ska ges i uppdrag 
att fastställa rekommendationer om vilka bilmodeller som är 
lämpliga för olika typer av anpassningar. 
Vi har ingen uppfattning om möjligheten att neka anpassningsbidrag 
behöver förstärkas. Behovet härav framgår inte av promemorian. 
Föreligger ett sådant behov, hade vi gärna sett att även den 
problematiken skulle genomlysas lite noggrannare. Möjligheten att 
förstärka utrymmet för avslag för olämpliga fordon, kan naturligtvis 
göras på olika sätt och vi är tveksamma till om en fastslagen 
rekommendationslista av godkända bilmodeller är den bästa och 
mest effektiva åtgärden. Om principen av valfrihet för den enskilde 
att välja bilmodell ska kunna upprätthållas, blir det en rätt grannlaga 
uppgift för den myndighet som ska fastställa listan, att hålla sig 
uppdaterad på fordonsutvecklingen. Skulle konsekvensen av 
förslaget bli att endast ett fåtal modeller upptas på 
rekommendationslistan, ser vi en rad grava följdproblem. I första 
hand såklart för den enskilde, vars individuella val och anpassningar 
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starkt begränsas, men också en stor risk för hämmad innovation och 
utveckling och snedvriden konkurrens. Vi befarar att 
förslagsställaren sneglat på det system för statligt bilstöd som råder i 
Norge, med ett mycket begränsat urval av bilmodeller. En avgörande 
skillnad jämfört med Sverige, är att de bilar som beviljas anpassning 
i Norge är i statlig ägo. Den enskilde användaren får disponera bilen, 
men den norska staten har ägarskapet och tar de fulla 
konsekvenserna av det. I Sverige råder principen om att den enskilde 
användaren äger sin bil och har rätt att välja modell utifrån 
individuella behov och bär själv ansvaret för drift, underhåll och 
reparationer. Det svenska grundbidraget på 60.000 kronor och det 
inkomstrelaterade anskaffningsbidraget på maximalt 40.000 kronor 
utgör endast en mycket liten del av kostnaden för ett bilinköp. 
Liksom för alla andra bilköpare, innebär ett bilköp en stor kostnad 
som för de flesta hushåll utgör en betydande utgiftspost. Möjligheten 
att kunna välja bilmodell efter de individuella förutsättningarna får 
därför inte begränsas för starkt bara för att möjligheten att få 
nödvändiga anpassningar gjorda ska kvarstå. 
 
Handikappförbunden ställer sig tveksam till promemorians 

förslag om att låta upprätta en rekommendationslista för godkända 

bilmodeller. Frågan skulle behöva utredas djupare och 

konsekvenserna analyseras noggrannare.  

 

Handikappförbunden hade gärna sett att den interdepartementala 

utredningen hade fått arbeta klart och då förhoppningsvis 

presenterade ett mer genomtänkt och komplett sammanhållet 

förslag 

 
 
Med vänlig hälsning 

Handikappförbunden 

 
 
Ingrid Burman  
Ordförande 


