
Socialförsäkrings utskottets 
betänkande 

1987/88:23 
om förbättrat bilstöd till handikappade 
(prop. 1987 /88: 99) 

Sammanfattning 
I betänkandet behandlas proposition 1987/88:99 om förbättrat bilstöd till 

handikappade samt sex med anledning av propositionen väckta motioner. 

Dessutom behandlas ett flertal motioner från såviil den allmänna motions

tidcn 1986/87 som den allmänna motionstiden 1987/88 i vilka tas upp olika 

frågor om bilstöd till handikappade. 

I propositionen föreslås ett förbättrat statligt bidrag till handikappade för 

anskaffning av motorfordon. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 

den I oktober 1988. Enligt förslaget skall det nya bilstödet omfatta fem 

olika grupper av förflyttningshandikappade. Dessa är: 

I. Handikappade under 65 år som är beroende av bil för att förvärvsar

beta eller genomgå yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktad rehabilite

ring. 
2. Handikappade under 65 år som beviljats bitstöd enligt punkt I men 

som lämnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas sjukbidnig. 

3. Andra handikappade än som nämnts under I och 2 i åldern 18-49 år, 

under förutsättning att den ·handikappade själv skall bruka bilen som 

förare. 

4. Handikappade föräldrar med barn under 18 år. 
5. Föräldrar med handikappade barn under 18 år. 

Bilstödet omfattar tre olika bidrag: grundbidrag, anskaffningshidrag och 

anpassningsbidrag. Grund bidraget föreslås utgöra 50 000 kr. Helt grund
bidrag föreslås utgå till grupperna 1-3 och halvt bidrag till grupperna 4 och 

5. Grundbidrag lämnas vid anskaffning av fordon oavsett inkomst. An
skaffningsbidraget skall vara inkomstprövat. Anpassningsbidrag föreslås 

kunna utgå för kostnader som uppkommer för en sådan ändring av eller 

anordning på bilen som fordras för att den handikappade skall kunna bruka 

den. Det nya bilstödet föreslås kunna lämnas i princip vart sjunde år. 

Administrationen av hilstödet föreslås ankomma på riksförsäkringsver

ket och de allmänna försäkringskassorna. 

Utskottet tillstyrker propositionen i sin helhet och avstyrker bifall till 

samtliga motioner. 

Reservationer har avgivits enligt följande. Fp-ledamöterna har avgivit 

reservationer till förmån för att bilstöd skall kunna utgå till förtidspensio

närer även över 49 års ålder och för att kravet på eget körkort för handi

kappade över 18 år skall slopas. Vidare har c-kdami.iterna avgivit reserva-
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tioner till för111<'1n för ett uttalande om att bilstödet p<'1 sikt bör utvidgas till SfU 1987/88:23 

att omfatla alla förlly1tningshandikappade upp till 65 års ålder samt för alt 

handikappade för:ildrar med harn hör omfattas av personkretsen i grupp 2. 
M-ledamöterna har avgivit reservation i fri1ga om rätt för den som blir 

~1lderspension:ir att f;\ heh{1lla de skatteanknutna förm.ånerna under en 

övergf1ngsperiod. Slutligen har vpk-ledamoten avgivit reservationer till 

förrrnln för en v:irdes:ikring av grundbidraget oc.:h anskaffningsbidraget 

samt for att hilstödet p{1 sikt hiir utg~i i form av tekniskt hjälpmedel. 

Till hetiinkandet har ocks[\ fogats ett siirskilt yttrande av in-ledamöterna 

i fr{iga om hilstöd som alternativ till fordtjiinst. 

Propositionen 

Regeringen har i proposition 1987/88:99 föreslagit riksdagen 

dels att anta förslagen till 

I. lag om iindring i v:igtrafikskattelagen ( 1973:601 ). 

2. lag om iindring i lagen ( 1978:69) om försiiljningsskatt på motorfordon. 

3. lag om upphiivande a\· lagen ( 1960:603) om bidrag till vissa handikap-

pade iigare av motorfonkm. 

4. lag om iindring i kommunal skattelagen ( 1928: 370). 

5. lag om iindring i taxeringslagen ( 1956:623). 

6. lag om handliiggning av iirenden om bilstöd till handikappade. 

c/d.1 att 

7. godkiinna de riktlinjer för ett nytt hilstöd till handikappade som 

fiirnrdas i propositionen. 

8. till Bilstiid till handikappade för hudget{1ret 1988/89 under femte 

huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 250800000 kr. 

Lagförslag 5 har överliimnats till skatteutskottet för gemensam behandling 

med i propositilln 1987/88: I IJ framlagt förslag till lag om ändring i taxe

ringslagen. Övriga lagförslag [iterfinns i bilaga I till bet:inkandet. 

Motionerna 

Motioner väckta med anledning av proposition 1987/88:99 

l987/88:Sfl6 av Birthe Sörestedt och Bo Nilsson ts) vari yrkas all riksda

gen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen angetts om 

personkretsen SLllll hör erhiilla hilstöd. 

19X7188:Sfl7 av Karin lsraelsson m. Il. (c) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att som sin mening ge regeringen till känna vad 

som anförts betriitfande den fortsatta utbyggnaden av bilstödet för handi

kappade. 

2. att riksdagen beslutar -;om sin mening ge regeringen till känna vad som 

anförts om möjligheter till bil stöd ocksii efter 49 iirs ålder. 2 



3. att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till kiinna vad som SfU 1987 /88: 23 
anfi.irts betriiffonde bilstiid till foriildrar med handikappade barn, 

4. att riksdagen beslutar att handikappade föriildrar med barn skall 

kunna fa bilstiid enligt de grunder som angivits i motionen. 

1987/XX:SflX av Lars Werner m. tl. (vpkl vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begiir en plan för den fortsatta utbyggna

den av bilstödct med slutm[tl att bil skall kunna utg[i som tekniskt hjiilpme

del. 

2. all riksdagen beslutar att grund bidraget och anskaffningsbidraget skall 

viirdesiikras. 

1987/88:Sfl9 av Ingvar Björk (si vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar införa siirskilcla iiverg(u1gsbestiimmelser av den 

innebörd som redovisats i motionen. 

2. att riksdagen beslutar att bilstöd skall kunna utgå iiven i vissa fall dii 

iigaren m{1ste ta körkort i för vederbörande specialbyggd bil. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i 

motionen anförts om utformningen av anvisningarna till bilstöd. 

1987/88:Sf20 av Nils Carlshamre m. Il. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att den till det i 

propositionen föreslagna bil stödet beriittigade personkretsen bör vidgas till 

att omfatla iiven fiiriildrar med handikappade barn över 18 ilr förutsatt att 

barnet i fråga bor hos sina föriildrar. 

2. att riksdagen beslutar att den som blir :t1derspensioniir och har kvar

varande skatteanknutet bilstöd skall ff1 hehf1lla detta tills avvecklingstiden 

gMt till iinda. 

3. att riksdagen beslutar att det som ett alternativ eller komplement till 

det nya, statliga stödet skall ges miijlighet för respektive fiirdtjiinsthuvud

man att ge ett siirskilt bilstöd efter avtal med vissa fiirdtjiinstberiittigade i 

enlighet med vad i motionen anförts. 

1987/88:Sf21 av Margareta Andrcn m. Il. tfp) vari yrkas 

I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 

motionen anförts betriiffande undantag fr[m regeln om eget körkort. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad som 

motionen anförs angf1ende en översyn av sambandet mellan hilstöd och 

handikappersiittning, 

3. att riksdagen beslutar inl(ira en riitt till kreditgaranti för personer 

beriittigade till bil stöd. 

4. att riksdagen med avslag p[i regeringens förslag i denna del beslutar att 

de som före 49 fll"s Mder erh{1llit bilstöd skall kunna fil detta förnyat sil liinge 

de är under 65 år. 
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Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1987/88 

1987/88:Sf268 av Bengt Westerberg m. fl. !fp) vari yrkas 

8. att riks<lagen som sin mening ger regeringen till känna va<l i motionen 

anförts om ett förhiillrat bilsti.id, 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen 

anförts om en skyn<lsam handläggning av förstärkt bilstöd till handikappa

de. 

Motiveringen återfinns i motion So235. 

1987/88:Sf339 av Jan Sandberg !m) vari yrkas att riksdagen som sin me

ning ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten att 

införa ett kraftigt förbättrat hilstöd till han<likappade. 

Motiveringen återfinns i motion T439. 

Motioner väckta under den allmänna motionstiden 1986/87 

1986/87:Sf212 av Anita Persson och Margareta Palmqvist (s) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen 

anförts om bilbidrag för icke förviirvsarhetande handikappade när det 

statsfinansiella liiget så tillåter. 

Motiveringen återfinns i motion 1986/87: Sk510. 

1986/87:Sf21) av Bengt Westerberg m. fl. !fpl vari yrkas 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförs om utvidgad personkrets vid bilstöd till handikappade. 

7. att riksdagen beslutar att avsätta 70 milj. kr. för alt göra det möjligt att 

genomföra en utvidgning av personkretsen vid hilstöd, 

1986/87:Sl133 av Margareta Mörck (fp) vari yrkas alt riksdagen beslutar 

att som sin mening ge regeringen till kiinna vad som i motionen anförs om 

hilstöd till föräldrar med handikappade barn. 

1986/87: Sf146 av Gunnel Joniing !cl vari yrkas 

I. att riksdagen hos regeringen begiir ett förslag till riksdagen om hilstöd 

si't att ett beslut kan träda i kraft den I juli 1987. 
2. att riksdagen anvisar tillräckliga medel för det nya bil stödet i enlighet 

med ovan citerade del av särskilt yttrande från de sakkunniga. 

1986/87:Sf319 av Gunhild Bolander m.11. (c) vari yrkas att riksdagen som 

sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförs om en 

samordning av bilstödet och anslaget 1.ill färdtjänst. 

Motiveringen iiterfinns i motion So260. 

1986/87: Sf338 av E\ver Jonsson och Kenth Skårvik !fp) vari yrkas att 

riksdagen hos regeringen begiir ett omedelbart nytt förslag hctriiffande 

bilstödct till de handikappade i överensstiirnmelse med riksdagens tidigare 

fattade principbeslut. 
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1986/87:Sf341 av Lars Werner m. tl. !vpk) vari yrkas 
I. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen sägs om översyn av färdtjilnsten. 
2. att riksdagen beslutar att personbil skall kunna medges som tekniskt 

hjälpmedel till handikappade. 
Motiveringen återfinns i motion T927. 

Socialutskottet har yttrat sig över motionerna 1987/88:Sf20 yrkande 3 och 
1986/87: Sf34 I yrkande I. Socialutskottets yttrande. SoU 1987/88:7 y. 
återfinns som bilaga 2 till betänkandet. 

Utskottet 

Inledning 

Enligt nuvarande regler kan statligt bilstöd till handikappade utgå i form av 
dels ett arbetsmarknadsanknutet bilstöd. dels vissa skatteanknutna bil
stödsförmåner. Genom det arbetsmarknadsanknutna bilstödet kan handi
kappade erhålla bidrag med högst 35 000 kr. för inköp av bil. Helt bidrag 
lämnas vid årsinkomst under 63 000 kr.. medan ett reducerat bidrag lämnas 

i inkomstintervallet 63 000- 78 999 kr. Bidrag kan dessutom liimnas till 

sådan ändring av eller anordning på bilen som behövs för att den handikap
pade skall kunna bruka den. 

De skatteanknutna bilstödsförmånerna omfattar bensinskattebidrag. be

frielse från vägtrafikskatt (fordonsskatt och kilometerskatt) och återbetal
ning av försiiljningsskatt. Grundförutsiittningen för båda stödformerna är 
att den handikappade är beroende av bil för att kunna förviirvsarbeta eller 

genomgå utbildning. 
Vidare förekommer andra stödformer såsom merutgifter för bil inom 

handikappersiittningen och färdtjiinst. 
Friigan om ett förbättrat bilstöd har under en följd av är behandlats av 

utskottet. och riksdagen gav våren 1985 regeringen till känna att frågan om 
ett utvidgat bilstöd borde utredas i syfte att lägga fram förslag som innebar 
att bilstödet utvidgades till nya grupper. Arbetet borde ske med stor 

skyndsamhet sft att nya regler kunde träda i kraft den I januari 1986 (se 
SJU 1984/85:22. res. 2 och rskr. 252). 

Regeringen tillkallade därefter i januari 1986 en siirskild utredare IS 
1986:01) med uppdrag att utreda frågan om en ut vidgning av personkretsen 

för rätt till hilstöd. Utredaren avlämnade i december 1986 betiinkandet (l)s 

S 1986: 11) Bilstöd at handikappade. 
I propositionen, som i huvudsak bygger på utredarens betiinkande, 

föreslås ett utvidgat statligt bidrag till handikappade för anskaffning av 

motorfordon. Förslagen syftar i korthet till att ge fler handikappade riitt till 

bilstöd, att förbättra själva stödet samt att fä till stfind förenklingar av 

stödet genom en ökad samordning. Det föreslagna nya bilstödet skall 
kunna utgii till fem olika grupper av förtlyttningshandikappade. och stödet 

skall bestå av tre olika bidrag nämligen grundbidrag. anskaffningsbidrag 
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och anpassningshidrag. Vidare föreshls att nytt hilsti\d skall kunna Himnas Sl'U 1987 /88: 23 
vart sjunde [ir. De nya bestiimmelserna om bil stöd föresbs träda i krart den 

I oktober 1988. 
Ltsklittet kommer nedan att behandla de olika delarna i propositionen 

jämte de motioner ~om väckts med anledning av propositionen. Vidare 
kommer utskottet att behandla ett flertal motioner fr{rn sf1viil den allmiinna 
motionstiden 1986/87 som den allmi"inna motionsticlen 1987/88 vilka berör 

l'ri1gor om bil stöd till handikappade. 

Personkretsen 

I propositionen l'öreslt1s att det nya bilstödet skall omfatta följande grup
per: 

1. Handikappade under 65 {1r som iir bernendc av bil l'iir att l'iirviirvsar
heta eller genomg<'i yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktad rehabilite

nng. 
2. Hantlikappadc under 65 [1r som beviljats bilstöd enligt punkt I men 

som liimnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas sjukbidrag. 
3. Andra handikappade iin som niimnts under 1 och 2 i iildern 18-49 år. 

under l'örutstittning att den handikappade sjiilv skall bruka bilen som 

förare. 
4. Handikappade föriildrar med barn under 18 ~1r. 
5. Föriildrar med handikappade barn under 18 fö-_ 

Med handikappad avses den som pil grund av varaktigt funktionshinder 
har viisenlliga sv{1righcter att förllytta sig pf1 egen hand eller anlita allmiin-. 

na kommunikationer. · 
Betrfö'fande lwndikappade 1111dcr 65 lir som iir hcroc11de m· hil .fi'ir att 

.fiirl'iirl'sarhera l'f/('I' g1'11omgä vrkcsi11rikrad 11rhili/11i11.i,: ella yrkesinrikrad 
rl'i111hilircri11g !grupp 1) anförs i prnpositionen att liksom i dag hör handi
kappade som iir beroende av bil för a·tt genom arbete fä sin försörjning eller 
för att skaffa sig utbildning med yrkesinriktning kunna crhf1lla bilstöd. 
Bilstöd bör llcksf1 kunna ges - i likhet med vad som sker i nuWget - till 
handikappade som iir beroende av bil för att genomgå yrkesinriktad rehabi

litering. I fråga om lwnt!ikappade 1111der. 65 ilr so111 hl'l·i(jars hilsriid enligf 

p1111kf I llll'll .10111 lii11111ar arhl'fs111ark11ade11 111cd .f("irridspe11sio11 eller hc

l'i!ias .1)11/.;,hidmg (grupp 2) konstateras i propositionen att för närvarande 

gtiller att handikappade som mu hilstöd av arbetsmarknadsskiiL men som 

himnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas sjukbidrag. inte 
kan l'å bilstöd efter pensioneringen. Enligt föredragandens mening finns 

starka skiil som talar för att en annan ordning bör giilla i framtiden. Särskilt 

framht1lls det forh:illandet all förtidspensioneringen oftast leder till en 
siimre ekonomisk situation och avsevtirt färre sociala kontakter med om

givningen. och med tanke pil. att det här giiller personer med varaktiga och 
viisentliga förflyllningshandikapp iir risken för social isolering särskilt stor. 
I propositionen föresl:is också all till denna grupp bör hiinföras de som 

uppbär det nuvarande arhetsmarknadsanknutna stödet och som liimnar 6 



arhetsmarknaJcn med förtidspension sedan de nya bilstödsrcglerna triitt i SfU 1987 /88: 23 
kraft. 

Den i grupperna I och 2 förordade personkretsen har inte föranlett n~lgra 

motionsyrkanden. och utskottet har ingen erinran i detta avseende. 

Niir det sedan giiller grupp J - andra lwndikappadc iin som 11iim11ts 

under I och 2 i ä/dern 18--19 1lr. 111ufrrfi"imtsiitt11i11g all den lwllllikappadc 

.1jii/i· skall hmka hilen som .fi"irarc - framh{ills i propositionen att en 

utvidgning av personkretsen för riitt till bilstödet iir av stor handikappoli

tisk hetydelsc. Diirvid hetonas det viirdc som bilen har för handikappade 

som ett förflyttningshjiilpmedel och vidare konstateras att det grundWg

gandc kriteriet för om stöd skall utg[i bör vara hehovet av bil. dvs. l'iire

kornstcn av ett varaktigt funktionshinder som medför vtisentliga förllytt

ningssviirighetcr. Föredraganden anför att ur strikt handikappolitisk syn

vinkel borde - med detta synsiitt som grund - ett förslag om utvidgad 

personkrets innefatta alla dem med sädana varaktiga funktionshinder som 

medför viisentliga förtlyttningssv<trigheter. utan begriinsningar i fr{1ga om 

<tider. 

I propositionen framh{dls att det nuvarande statsfinansiella Wget emel

lertid inte gör det möjligt all nu liigga fram ett förslag som innebiir all alla 

förflyttningshandikappade oavsett [ilder fru- del av bilstödet. Kostnaderna 

för ett siidant system skulle - siirskilt med tanke p{i de p<ltagliga förhiitt

ringar av stödet och pf1 de förutsiittningar betriiffande inkomstniv:\cr som 

förordas - hli alltför omfattande. 

Mot denna bakgrund föreslås att den bidragsberättigade personkretsen 

nu ut vidgas till att oml'atta personer i i\ldrarna 18-49 iir med varaktiga 

funktionshinder som medfiir viisentliga förllyttningssvårigheter. under för

utsiittning att den handikappade sjtilv skall hruka bilen som förare. De som 

diirmed kommer att kunna få ekonomiskt stöd för att inköpa bil iir framför 

allt yngre fönidspensioniirer och personer som bedriver studier med teore

tisk inriktning. Skälen hiirtill iir hl. a. att unga handikappade. i synnerhet 

de som förtidspensionerats i mycket unga iir. ofta har starkt begränsade 

sociala kontakter. I mänga fall har de inte haft n<igon möjlighet alls att 

förvärvsarheta. vilket sjiilvfallet skapar y;tterligare begriinsningar i de soci

ala kontakterna. De ökade möjligheterna till rörlighet. som hilen ger för 

dessa personer. kommer att medföra en pf1taglig forhiittring i deras förut

siittningar att delta i samhiillslivet och etablera kontakter med andra män

niskor. Tillg~111g till bil kan dessutom ha en betydande rehabiliterande 

effekt. vilket p{1 sikt kan skapa förbiittrade fiirutsiittningar för arbete och 

utbildning. 

Vidare pi'1pekas i propositionen att avsikten iir att den som erhåller 

hilstöd i översta delen av det nu föreslagna {ddersintervallet 18-49 ftr 

kommer au kunna behiilla sin hil även efter det att han fyllt .50 {1r. N:\got 

återkrav av det hidrag som liimnats skall s{dedes inte ske p<t grund av att 

vederbörande uppnär .50 års älder. Detta innebiir att den som e1folller 

bilstöd vid exempelvis 48 i1rs i1ldcr kommer att kunna utnyttja den bil för 

vilken bidrag liimnats under iltskilliga i1r efter det att han fyllt .50 ilr. Samma 

princip bör gälla iiven inom de övriga bidragsberiittigade grupperna. 

I tva motioner tas upp fri1gor som rör den nu aktuella gruppen. Karin 7 



Israclsson m. fl. framhäller i motion Sfl7 att ett utvecklat bilstöd på sikt SfU 1987/88:23 
leder till samhiillsekonomiska vinster och att detta giiller i lika hög grad för 

den grupp handikappade som inte haft arbete och iir i tildern 49-65 itr. Mot 

denna bakgrund begiir motioniirerna i yrkande I ett tillkiinnagivande om 

att iiven den angivna gruppen handikappade pil sikt bör rn rätt till bilstöd. 

Motioniirerna framh~1ller vidare att den som fiir bil stöd vid 43 års iilder med 

de föreslagna reglerna kommer att gi1 miste om stöd niir niista sti.id blir 

aktuellt efter sju iir. medan den som iir yngre iin 43 år kommer att få 
förnyat stöd dkr sju år. Enligt motioniirerna innebär detta en oriittvisa 

mellan individer vars älder endast skiljer några månader. Motioniirerna 

begiir diirför i yrkande 2 ett tillkiinnagivande om att reglerna bör tilliimpas 

pf1 si1dant sätt att den som har bilstöd inte omedelbart går miste om detta 

vid 49 itrs iilder. I motion Sf'21 av Margareta Andrcn m.11. begärs i yrkande 

4 att riksdagen med avslag på regeringens förslag i denna del beslutar att de 

som före 49 t1rs ålder erhf1llit bil stöd skall kunna fä detta förnyat st1 länge de 

iir under 65 år. I motionen begärs vidare i yrkande I ett tillkiinnagivandc 

om att undantag bör kunna göras från regeln om eget körkort iiven för 

lknna grupp. 

St1som framhålls i propositionen iir en utvidgning av personkretsen för 

rätt till bilstöd av stor handikappolitisk betydelse. Utskottet noterar därför 

med tillfredsstiillelse att den bidragsberiittigade personkretsen nu skall 

vidgas till att omfatta även andra handikappade än dem som förvärvsarbe

tar eller genomgår utbildning med yrkesinriktning. I likhet med föredragan

de statsrådet anser utskottet att ett förslag om utvidgad personkrets - ur 

strikt handikappolitisk synvinkel - borde innefatta alla förflyttningshandi

kappadc oavsett t1lder. Kostnaderna för ett sådant hilstöd skulle dock bli 

mycket omfattande. och i nuvarande statsfinansiella liige iir en sildan 

utvidgning enligt utskottets mening helt omöjlig. Utskottet iir således inte 

berett att förorda någon ändring av åldersgriinsen 49 år för ifriigavarande 

grupp. Inte hdler ansa utskottet att riksdagen nu bör göra några uttalan

den om att hilstödet pt1 sikt bör omfatta alla förllyttningshandikappade 

iiven i äldern 49-65 [ir. Denna fråga för prövas niir erfarenheter av det nya 

bilstödet föreligger och ekonomiska förutsättningar finns. 
I fråga om dem som får bilstöd vid 43 ärs älder och således inte kan ftt 

detta förnyat efter en sjuårsperiod vill utskottet framhålla följande. En 

exakt riitt visa mellan individer kan i detta avseende endast uppnås genom 

en fast övn.: illdersgriins diir riitt till bilstöd upphör oavsett om bilen 

innehafts i sju :ir eller kortare tid. Med hiinsyn till att utskottet ovan 

motsatt sig en höjning av den övre iildersgriinsen skulle en fast äldersgriins 

sttledes endast kunna bestämmas till 50 är. Den i propositionen förordade 

riitten att fil behalla bilen under hela sjut1rsperiodcn oavsett om vederbö

rande uppnilr 50 års illder är emellertid generösare. och utskottet iir inte 

berett att av riittviseskiil motsätta sig en siidan lösning. 

N~ir det giillcr kravet pii eget körkort för den nu aktuella gruppen vill 

utskottet framhiilla att det ocksi't iir en frilga om att med begränsade 

resurser prioritera de mest angeliigna behoven. Sålunda anser utskottet att 

de friimst bör komma i frftga för hilstöd som får väsentligt ökad frihet och 

ökat oberoende genom egen bil. I detta ligger att de sjiilva kan köra den. 8 



För andra funktionshindrade som inte kan köra bil sjiilva hör fördtjiinsten i SfU 1987 /88: 23 

stor utsträckning kunna fylla samma funktion som en anhörig eller annan 

som kör bilen. 

Mot bakgrund av det anförda anser utskottet all riksdagen hör godkiinna 

de riktlinjer som förordats i propositionen beträffande den i grupp 3 angiv

na personkretsen. och utskottet avstyrker bifall till motionerna Sfl 7 yrkan

dena I och 2 samt St':! I yrkandena I och 4. 

Vad slutligen gäller /11111dike1ppmll' fiiriildrar med ham under 18 <lr 

(grupp 4) och .fi"iriildrar med handikappade ham 1111dcr 18 tlr (grupp 5) 

anförs i propositionen hl. a. följande. Utöver den utvidgning av person

kretsen som hillills föreslagits bör iiven foriildrar till harn med varaktigt 

funktionshinder, som medför viisentliga forllyttningssvitrigheter för fa

miljen. kunna erhålla hilstöd. Innehav av hil iir l'ör dessa familjer ofta en 

avgörande förutsiittning för att de skall kunna förflytta sig tillsammans med 

barnet. Av samma skiil hiir iiven en förtlyttningshandikappad föriildcr 

kunna få hilstöd. Förslaget hetriiffande handikappade föriildrar med harn 

under 18 år kommer att beröra endast ett fatal f'öräldrar. eftersom huvud

delen av dem kan antas vara förviirvsaktiva eller under 50 år. Oe blir 

diirmed beriittigade till hilstöd på de grunder som redovisats tidigare. 

Bil stöd till föriildragrupperna bör kunna liimnas sil liingc barnet iir under 18 

år. För fiiriildrarna giiller diiremot ej nfigra åldersgränser. Vidare anförs att 

för föriildragrupperna biir gälla att barnet skall sammanbo med föriildern/ 

föräldrarna. Detta innebiir att .det skall vara ett stadigvarande hehov av 

forllyttningshjälpmedcl som skall tillgodoses. 

Karin Jsraelsson m. Il. berör i motion Sl'l7 iiven gruppen handikappade 

föräldrar med harn under 18 fir. Enligt motionärerna är det onödigt att 

införa en siirskild grupp för denna kategori utan de bör i stället genom en 

uttrycklig tilläggsbestiimmclse omfattas av reglerna för grupp 2 (dvs. han

dikappade under 65 år som beviljats bilstöd enligt punkten I men som 

liimnat arbetsmarknaden med förtidspension eller sjukbidrag). Motionilrcr

na begär diirför i yrkande 4 att riksdagen beslutar i enlighet med det 

anförda. 
Siisom framhftllits i propositionen kommer förslaget bctriiffande handi

kappade forilldrar med harn under 18 lir endast att beröra ett begränsat 

antal föriildrar. eftersom llertalet av föriildrarna kan antas vara förviirvsak

tiva eller under 50 ilr och s{tledes vara heriittigade till bilstöd enligt ovan 

redovisade grunder (grupperna 1-3). De föriildrar som friimst kommer i 

fråga för bilstöd enligt den nu aktuella grunden torde vara de som beviljats 

bilstöd pi1 den grund som anges för grupp 3 men som fyllt 50 ilr och har 

barn under 18 ilr. Det iir enligt utskottets mening rimligt att även dessa 

t'öriildrar får möjlighet att erhillla hilstöd. Skillnaden mellan den nu före

slagna gruppen 4 oeh de ovan redovisade grupperna I - 3 iir att helt grund

hidrag med 50 000 kr. skall utgå till personer i grupperna I - 3 medan 

personer i grupp 4 skall crh~tlla halvt grund bidrag. Fdgor om grund bidrag 

m:h övriga bidrag kommer alt behandlas av utskottet under avsnittet 

Bilstödets konstruktion. men uhkottet vill redan nu framhtilla att det synes 

rimligt med en liigre bidragsnivå för att tillgodose dessa föräldrars behov 

av bil. Erfarenheterna av det nya bilstödet far visa om behov föreligger av 9 



framtida förhiillringar i delta avseende. Utskottet avstyrker med det anför- SfU 1987 /88: 23 
da hifall till motion sn 7 och tillstyrker propositionen i nu behandlad del. 

Frf1gor som rör den föreslagna personkretsen i grupp .5, föriildrar med 

handikappade barn under 18 fir. tas upp i flera motiono.:r. Birthe Sört:stcdt 

och Bo Nilsson framh{tller i motion Sfl6 all det finns barn iiven över 18 års 

iiltkr som hor kvar hos föriildrarna och vårdas av dessa. Delta giille_r bl. a. 

personer med psykisk utvecklingsstiirning kombinerat mt:d ett flirflytt

ningshandikapp. En möjlighet för föriildrarna att nt bilstöd iiven för sina 

handikappade harn över l 8 [ir skulle underlätta för s<iviil foriildrarna som 

de handikappade. och motioniirerna hegiir ell tillkiinnagivande om en 

ut vidgning av perSl\nkretsen i enlighet med dd anförda. Även Karin lsra

clsson m. fl. anför i motion Sfl 7 all det hör vara möjligt att i vissa fall 

kunna utge bilstöd iiven till föriildrar med handikappade barn över 18 år. 

och nllllioniirerna begiir i yrkande 3 ett tillkiinnagivande hiirom. Slutligen 

ifdgasiiller ocks;I Nils Carlshamre m. Il. i motion Sf:!O den föreslagna 

åldersgriinsen 1 X ?1r. Enligt motiLrniiro.:rna biir bil stöd iiven kunna lämnas till 

föriildrar med handikappade barn över 18 f1r. om barnet hor kvar hos sina 

föriildrar. och de begiir i yrkamk I dt tillki\nnagivande hiirnm. 

Av propositionen framgfö· att Handikappförbundcns Centralkommittc 

( HC:K) i de kontakter som förevarit under propositionsarhetet har pekat på 

det förht11landet att vissa sviirt handikappade pasoner i en del fall bor kvar 

hos sina föriildrar i vuxen {tider. Detta giiller hl. a. personer med psykisk 

utvecklingsstörning kombinerat med ett förllyllningshandikapp. HCK har 

i sammanhanget framhällit all bilstöd bör kunna liimnas även till fiiriildrar 

mt:d handikappade barn över 18 t1r. om barnet i frilga bor kvar hos sina 

föriildrar. Denna fdga hade emellertid inte aktualiserats vare sig i utred

ningens förslag eller i remissvart:n, och enligt fön:dragandcns mening bör 

den av utredningen förordade iildcrsgriinsen 18 [1r nu liiggas fast. Frr1gan 

om framtida flirbiittringar i detta avseende bör prövas efter det att det nya 

hilsti.idet införts. 

Utskollel vill fiir sin del framhillla vikten av att pf1 olika siitt underliitta 

for föriildrar som vi1rdar handikappade barn i hemmet. S[1som påpekats 

stiviil av llCK som i de nu aktuella motionerna kan sviirt handikappade 

personer i vissa fall bo kvar hllS sin<i fiiriildrnr iiven i vuxen äkkr. En 

utvidgning av riillen till bilstöd till alt avse iiven föriildrar med hemmava

rande handikappade barn över l~ <tr iir därför en angcliigen fråga. Utskot

tet iir emellertid inte berett att redan nu förorda en iindring i detta avseende 

utan anser all Migan f{1r prövas efter det att det nya bilstödet införts. 

Utskottet. som förutsiitter att en sftdan utvidgning kommer att överviigas, 

anser inte att motionerna Sfl 6. Sfl 7 yrkande 3 och Sfl 8 yrkande I bör 

föranleda n!1gon riksdagens iitgiinl. Enligt utskotto.:ts mening bör sMedes 

riksdagen godkänna de f(irordadc riktlinjerna iiven i nu behandlad del. 

I propositionen anges all för samtliga redovisade grupper skall förutsiitt

ningcn för att bilstöd skall kunna utgt1 vara att personen i fråga har ett 

mraktigt .fi111ktio11shi11da so111 ger llfl{Jho1· till l"iise11tlig11 .fi"i1:fl_1·1111i11gs.1r1/

righ<'ll'I". Med begreppet varaktigt avses att funktionshindrel i princip skall 

vara besti\cnde eller att det i vart fall skall finnas under den tid som 

fordon..:! skall anviindas. dvs. i regel sju år. Delta bör kunna styrkas genom JO 



ett läkarutlttlamk. I fråga om sambandet mellan varaktigt funktionshinder SfU 1987 /88: 23 

och väsentliga förflyttningssvårigheter framhålls i propositionen att en 
sådan situation föreligger niir den enskilde har väsentliga svårigheter att 

anlita allmänna kommunikationer. Det kan bl. a. gälla personer som vid 

förflyttning är beroende av olika hjälpmedel. t. ex. rullstol. bockar eller 
käppar. Viisentliga förflyttningssvårigheter kan även föreligga vid tillstånd 

av svåra astmatiska besvär eller vid andra liknande allvarliga tillstånd. 
I motion Sfl9 av Ingvar Björk betonas att många handikappade kan ha 

stora förflyttningssvårighetcr utan att stödhjälpmedel är nödvändiga. I 

anvisningarna för det nya bilstödet måste därför framhållas att det är 

behovet av bil på grund av funktionsnedsiittning som är avgörande, och 

motionären begär i yrkande 3 ett tillkännagivande härom. 

Utskottet konstaterar att det av propositionen framgår att väsentliga 

förflyttningssvårigheter kan föreligga även för personer som inte är bero

ende av olika hjälpmedel. Med hänsyn härtill anser utskottet att något 

riksdagens uttalande med anledning av motion Sfl 9 yrkande 3 inte är 
erforderligt. Utskottet har inte heller i övrigt n.ågon erinran mot propositio

nen i denna del. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang även yrkande 2 i motion Sfl 9 

av Ingvar Björk. vari begärs att riksdagen beslutar att bilstöd skall kunna 

utgå även i de fall då ägaren måste ta körkort i för vederbörande special

byggd bil. Motioniiren framhåller att i vissa fall kan den handikappade inte 

ta körkort förriin han fatt en individuellt ombyggd bil. I dag löser man 

problemet genom att konstruktören tillsammans med den kommande bit

ägaren och bilinspektör diskuterar fram en lämplig teknisk lösning. På 

grund av resultatet intygas att bilaspiranten kommer att vara i stånd att 

köra en för honom eller henne anpassad bil. och liinsarbctsniimnden be

viljar pä grundval av intyget bidrag till bilköp. Motsvarande möjlighet bör 

enligt motionären gälla iiven för det nya bitstödet. 

Utskottet konstaterar att den i motionen upptagna frågan inte berörs i 

propositionen. Utskottet förutsätter dock att det nya bilstödet inte kom
mer att innebära några försiimringar för de handikappade jämfört med 

nuvarande system. Således utgär utskottet fdn att bilstöd även fortsätt

ningsvis kan lämnas i de fall som motionären tar upp. Någon riksdagens 

åtgiird med anledning av motion Sfl 9 yrkande 2 är därför inte påkallad. 

Bilstödets konstruktion 

I propositionen föreslås att det nya bilstödet skall omfatta tre olika bidrag: 

grundbidrag. anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Grundbidraget 

föreslås utgöra 50 000 kr. Helt grund bidrag föreslås utgå till grupperna I - 3 

och halvt bidrag till grupperna 4 och 5. Grundbidrag lämnas vid anskaff

ning av fordon oavsett inkomst. Anskaffningsbidraget skall vara inkomst

prövat och skall utglt med 35 000 kr. till dem som har en liigre ltrsinkomst 

än 75 000 kr. Bidraget avtrappas enligt siirskilda regler för att helt upphöra 

vid en årsinkomst av 138 000 kr. Grund bidrag och anskaffningsbidrag fftr 

tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 30 000 kr. 

Anpassningsbidrag föreslits kunna utgå för kostnader som uppkommer för 

72 Rik.1ilag1•11 1987/815. 11 .ll1111/. Nr .?3 

Il 



en sådan iindring av eller anordning på bilen som fordras för att den SfU 1987/88:23 
handikappade skall kunna bruka den. 

S<l.väl grundbidrag som anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag skall 
vara skattefria. Vidare skall som huvudregel gälla att det nya bilstödet kan 
lämnas högst vart sjunde år. 

I motion Sf18 av Lars Werner m.11. tas upp en fråga som berör proposi
tionen i denna del. Motionärerna framhäller att det föreslagna grundbidra

get oc.:h anskaffningsbidraget förbättrar möjligheterna för många handikap
pade att skaffa bil men med den prisutveckling som råder kommer stödet 
att urholkas för varje år. Det iir däri'ör enligt motionärerna nödvändigt att 

värdesäkra grundbidraget och anskaffningsbidraget antingen genom en 
anknytning till basbeloppet eller genom årlig uppräkning på annat sätt. 
Motionärerna beglir i yrkande 2 att riksdagen beslutar om en värdesäkring 

av nämnda bidrag. 
Frågan om värdebeständigheten av bidrag1.:n inom det nya bilstödet 

berörs i propositionen. Föredraganden framhåller. därvid att han inte är 
beredd att liimna förslag som innebär någon form av automatisk uppräk
ning av bidragen utan att det får ankomma på den c.:entrala myndighet som 
åläggs att administrera bilstödet att föreslå de ändringar av bidragen som 
kan vara befogade. - Utskottet delar denna uppfattning och avstyrker 
därmed bifall till motion Sfl8 yrkande 2. Utskottet har inte heller i övrigt 

något att erinra mot den föreslagna konstruktionen av bitstödet. 

Övergångsbestämmelser 

Grundbidraget skall bl. a. ersätta de nuvarande skatteanknutna bilstödsför
månerna. nämligen bensinskattebidrag, befrielse från viigtrafikskatt ifor

donsskatt och kilometerskatt) och återbetalning av försäljningsskatt. Re
geln om i1terbetalning av försiiljningsskatt upph(ir när de nya bilstödsrcg
lerna träder i kraft. Systemet med bensinskattebidrag och befrielse från 
vägtrafikskatt avvecklas successivt under en sjuiirsperiod. 

Det nuvarande arbetsmarknadsanknutna bilstödet upphör när reglerna 
om det nya bilstödet triider i kraft. Övergångsreglerna föreslås dock utfor
made så att iiven handikappade som erhåller det nuvarande arbetsmark
nadsanknutna bilstödet oc.:h som efter det att de nya reglerna börjat giilla 

liimnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas sjukbidrag. 

skall kunna få behålla skatteförmånerna till dess förtidspensionären dler 

sjukbidragstagaren i frf1ga byter bil eller på annat siitt gör sig av med bilen. 
dock längst under sju år efter reformens genomförande. Skatteförmånerna 

skall dock inte kvarstå för personer som liimnar arbetsmarknaden med 

ålderspension. 
Nils Carlshamre m.11. begär i motion Sf20 yrkande 2 att riksdagen 

beslutar om si!dana övergångsregler som inneb~ir att även den som enligt 
nuvarande bestämmelser har skatteanknutet bilstöd oc.:h blir ålderspensio

när får behålla skatteförmilnerna under avvecklingstiden. 

Utskottet konstaterar att de som enligt gällande bestämmelser har skat
teanknutna bilstödsförmi'mer förlorar rätten till dessa förmåner när de 

lämnar arbetsmarknaden med ålderspension. Mot denna bakgrund kan 12 



utskottet inte se några härande skäl att under en övergångsperiod förorda Sf1J 1987 /88: 23 
en ändring i detta avseende. Med det anförda tillstyrker utskottet proposi-
tionen i nu behandlad del och avstyrker bifall till motion Sf20 yrkande 2. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang liven yrkande 1 i motion Sfl 9 
av Ingvar Björk. vari begärs beslut om sådana övcrgångshcstämmelser 
som innebiir att den som under tiden den I januari-den 30 september 1988 

fyller 50 år och blir förtidspensionerad ges rätt till hilstöd. 
Utskottet kan för sin del inte finna skäl att förorda särskilda övergångs

regler for den hegränsadc grupp som herörs i motionen. Utskottet avstyr
ker si\Icdcs bifall till motion Sfl 9 yrkande I. 

Administrationen 

I propositionen föreslf1s att de allmiinna försäkringskassorna skall admini

strera hilstödct och att riksförsäkringsvcrket hlir tillsynsmyndighet för 
verksamheten. I försiikringskassan skall beslut om riitt till bidrag fattas av 
socialförsäkringsnämnd. Vidare föresbs att beslut i bilstödsärenden skall 
kunna överklagas till försiikringsrätt och försäkringsöverdomstolen. 

Propositionen har i denna del inte föranlett några motionsyrkanden och 

utskottet biträder förslagen. 

Kostnadsberäkningar och mcdclsbehov 

Den sammanlagda kostnaden för det nya bilstödet beräknas i propositio

nen uppgil till 255 milj. kr. för budgetåret 1988/89. Av detta helopp avser 
4.2 milj. kr. kostnader för administrationen av bilstödct. Medel härför 
ryms enligt propositionen inom ramen för medelsanvisningen under ansla
get B 2 De allmiinna försäkringskassorna för budgetåret 1988/89. Ätcrsto
dcn av kostnaderna för hilstödct - 250.8 milj. kr. - föreslås i propositio

nen belasta ett nytt anslag under femte huvudtiteln benämnt Bilstiid till 
handikappade. 

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till mcdclsanvisning. 

Ikraftträdande 

I propositionen föreslås att de nya bilstödsreglerna träder i kraft den I 
oktoher 1988. 

Utskottet har ingen erinran hiiremot. 

Övriga frågor 

I motion Sf20 av Nils Carlshamrc m. Il. framhålls att i åtskilliga fall kom
mer färdtjänstkostnaderna för en färdtjänstberättigad. som inte har tillgång 
till eget fordon för sin förflyttning. att samlade över en sjuårsperiod över

stiga inte hara en del av utan hela kostnaden för en för förtlyttningshindra

dc lämplig stor bil. Således borde det till gagn för alla parter öppnas en 

möjlighet för de fiirdtjänstbcrättigade. som med hänsyn till sina behov kan 
komma i fråga. att träffa ett avtal med färdtjänsthuvudmannen som innebär 13 



att denne bidrar till inköp av fordon att brukas i minst sju år med i princip .SfU 1987 /88: 23 

hela inköpssumman eller med den del som inte täcks av det statliga 

bil stödet. I stället skulle den som får detta bidrag avstå från färdtjänst med 

undantag för en viss grundtilldelning. Motioniirerna hegär därför i yrkande 

3 att riksdagen beslutar att det som ett alternativ eller komplement till det 

nya. statliga stödet skall ges möjlighet för resp. färdtjänsthuvudman att ge 

ett särskilt hilstöd efter avtal med vissa färdtjänst berättigade i enlighet med 

det anförda. 

Socialförsäkringsutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande 

över det förevarande motions yrkandet. Av yttrandet. SoU 1987/88: 7y. 

framgar att sm:ialutskottet anser att motioniirernas synpunkter är värda 

beaktande. Det är inte omöjligt att det i vissa fall skulle vara billigare att ge 

bilstöd fö fiirdtjänstberättigad med stort färdtjiinstutnyttjande än att betala 

för färdtjänsten. Genom förslaget i propositionen kommer dock det statliga 

bilstödct att omfatta fler grupper, och härigenom minskas kommunernas 

kostnader för färdtjiinsten. Enligt socialutskottet finns det inget som hind

rar kommunerna att utnyttja den besparingen till att med stöd av social

tjänstlagen ge ekonomiskt stöd för inköp och anpassning av bil åt sådana 

funktionshindrade som inte omfattas av det statliga bilstödct. På grund 

härav och då färdtjänsten är föremål för översyn och överväganden i flera 

olika sammanhang - bl. a. övervägs statsbidragssystemcts närmare ut

formning för närvarande i regeringskansliet - anser socialutskottet att 

motionen inte påkallar någon riksdagens åtgärd. 

Socialförsäkringsutskottet har ingen annan uppfattning än vad som kom

mit till uttryck i socialutskottets yttrande. Utskottet anser således inte att 

motion Sf20 yrkande 3 behöver föranleda någon riksdagens åtgärd. 

Frågor om färdtjänst tas iiven upp i den under den allmänna motionsti

den 1986/87 väckta motionen Sf341 av Lars Werner m.11. Enligt motionä

rerna bör färdtjänsten inordnas i den kollektiva trafiken och äläggas trafik

huvudmännen som en skyldighet. l det sammanhanget måste man se över · 

standarden p{1 färdtjänsten sii att man uppnär en hög och jämn nivå över 

hela landet. Enligt motionärerna är i dag skillnaderna stora mellan kommu

nerna när det gäller antal resor och avgifter. Motionärerna anser också att 

det hör upprättas ett clearingsystem så . att den som är berättigad att 

använda färdtjänst också skall vara oförhindrad att gora det utanför hem

orten eller d{1 trafiken har en annan anordnare. Mot bakgrund av det 

anförda begär motionärerna i yrkande 1 en översyn av färdtjänsten. 

Socialförsäkringsutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande 

även över detta motionsyrkande. Socialutskottet framhåller därvid - i sitt 

ovanniimnda yttrande - vikten av att en väl fungerande och väl utbyggd 

färdtjänst finns i hela landet. Utskottet framhåller vidare att Kommunför

bundet år 1987 har tagit fram en skrift Färdtjänst i kollektivtrafiken. Om 
färdtjänstens utveckling. Enligt utskottets mening finns det skäl att anta att 

skriften kommer att leda till att kommunerna vinnlägger sig om en större 

enhetlighet i färdtjänsttaxorna och villkoren för färdtjänsten. Socialutskot

tet noterar också att socialstyrelsen inlett en särskild utredning i syfte att 

beskriva och analysera skillnaderna i den enskildes tillgång till färdtjänst 

samt att riksrevisionsverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera 14 



den varierande utformningen av taxorna. Vidare är riksfärdtjänsten och en SfU 1987/88: 23 

eventuell framtida Hinsfärdtjänst föremål för utredning och överväganden 

av transportddet. Med hänsyn härtill och dä föriindringar i statsbidrags-

systemet för färdtjänsten för närvarande överviigs i regeringskansliet anser 

socialutskottet att syftet med motionsyrkandet är tillgodosett. 

Socialförsäkringsutskottet instämmer i sociitlutskottets bedömning och 

anser således att motion 1986/87: Sf34 I yrkande I inte p[1kallar någon 

riksdagens åtgärd. 

I motion Sf21 av Margareta Andren m.11. anförs att i betänkandet SOU 

1982:44 Nytt bilstöd till handikappade konstaterades att det finns ett 

samband mellan bilstöd och handikappersättning. Man kan exempelvis 

anta att ett uteblivet bilstöd beroende pf\ för hög inkomst får som konse

kvens att handikappersättningen ökar. och i sådana fall kanske en bättre 

lösning skulle vara att slopa inkomstbegränsningen. Enligt motionärerna 

bör därför en öv~rsyn göras av sambandet mellan bil stöd och handikapper

siittning. och de begär i yrkande 2 ett tillkiinnagivande härom. I motionen 

anförs vidare att trots ett förbättrat bilstöd kan stora kostnader uppstå för 

handikappade vid inköp av bil. Motionärerna anser därför att det i den 

ovannilmnda utredningen framlagda förslaget om en rätt till kreditgaranti 

för bilstödsberättigade personer bör införas, och de begär i yrkande 3 ett 

beslut av riksdagen härom. 

Utskottet vill i detta sammanhang framhålla att bilstödskommittcns för

slag (SOU 1982:44) Nytt bilstöd till handikappade var konstruerat på ett 

helt annat sätt iin det nu föreslagna bilstödet till handikappade. Propositio

nens förslag innebär oeksä ett i förhållande till bilstödskommittcns förslag 

avsevärt förbättrat bilstöd till handikappade. Med det föreslagna och av 

utskottet ovan tillstyrkta bilstödet anser utskottet att det inte finns behov 

av vare sig en översyn av sambandet mellan bilstöd och handikappersätt

ning eller en rätt till kreditgaranti för bilstödsberättigade personer. Utskot

tet avstyrker säledes bifall till motion Sf21 yrkandena 2 och 3. 
I motion Sf18 av Lars Werner m. fl. begiirs i yrkande I en plan för den 

fortsatta utbyggnaden av bilstiidet med slutmål att bil skall kunna tillhan

dahållas som tekniskt hjiilpmcdcl. Även i motion 1986/87:Sf341 av Lars 

Werner m. fl. begärs i yrkande 2 att bil skall kunna medges som tekniskt 

hjälpmedel till handikappade. 

Frågan om framtida förbättringar av bilstödet till handikappade bör 

enligt utskottets mening anstå till dess erfarenheter av det nya bilstödet 

föreligger och ekonomiska förutsättningar finns. Utskottet avstyrker såle

des bifall till motionerna Sfl8 yrkande I och 1986/87:Sf341 yrkande 2. 
Utskottet behandlar slutligen i. detta sammanhang de under den allmän

na motionstidcn i ilr väckta motionerna Sf268 av Bengt Westerberg m. fl. 
yrkandena 8 och 9 om behovet av ett förbättrat bilstöd och SD39 av Jan 

Sandberg om att ett förbiittrat hilstöd till handikappade bör övervägas. 

Liknande yrkanden framförs också i de under den allmänna motionstiden 

1986/87 väckta motionerna Sf2 I 2, Sf2 I 3 yrkandena 6 och 7, Sf233. Sf246, 

Sf3 I 9 och Sf338. 

Utskottet konstaterar att samtliga motioner i huvudsak får anses tillgo

dosedda genom det nu framlagda och av utskottet tillstyrkta förslaget om 

förbättrat bilstöd till handikappade. Motionerna bör följaktligen avstyrkas. 

15 



Hemställan 

U !skottet hemstiiller 
I. hetriiffande hil.1tiid till./i'irtid1pc11.1·ioniirl'r ii1·cr ./9 års ä!tler 

att riksdagen avslär motionerna 1987/88:Sfl7 yrkandena I och 2 och 

1987/8l:i:Sf21yrkande4. 

2. hetriiffande kra1· på eget kiir/.:ort.fi'ir ha11di/.:11ppi1de <i1·er 18 år 

att riksdagen avslt1r motion 1987/88: St".! I yrkande I. 
3. betriiffande hilstihl till h11ndikappade Ji'iriildrar 111cd harn 

att riksdagen avsliir motion 1987/88:Sf17 yrkande 4. 

4. beträffande hil.1t<id till Ji'irii/drar med handikappade harn a1·cr 

18 år 
att riksdagen avslår motionerna 1987/88:Sfl6. 1987/88:Sfl7 yrkande 

3oeh 1987/88:Sl'20yrkande I. 
.'i. betriiffande hilstiid till lwndi/.:app(/(Jc so111 inte iir herocnde a1• 

st ijd l~iii 111111 ed e I 
att riksdagen avsbr motion 1987/88:Sfl9 yrkande 3. 

6. hetriiffande hil.11iid ifi1ll m· .1p1'cia/hyggd hil 

att riksdagen avsHlr motion 1987/88:Sfl9 yrkande 2. 

7. beträffande den hidragshcriilligadc per.wn/.:ret.H'fl 

att riksdagen godkiinncr de riktlinjer som förordats i propositionen 

om den hidragsberiittigade personkretsen för det nya bilstödet. 

8. beträffande hilstiidets ko11stru/.:tio11 

att riksdagen med avslag på motion 1987/88: Sfl 8 yrkande 2 godkän

ner de i propositionen förordade riktlinjerna om det nya bilstödcts 

konstruktion. 

9. betriiffande ii1·crgilng.1Teglcr.fl'ir 1i/Jerspe11sioniircr 

att riksdagen med bifall till propositiorien och med avslag pä motion 

1987/88:St10 yrkande 2 antar i propositionen framlagt förslag till lag 

om iindring i vägtratikskattelagen ( 1973:601 ). 

10. hetriiffonde siirskild11 ii1·agti11g.1Tegler Fir ris.rn .fi'irtidspe11sio-
11iircr 
att riksdagen avslår motion 1987/88:Sfl9 yrkande I. 

11. betriiffande iiiTi,r.:11 lagJi'irslag 
att riksdagen antar i propositionen framlagda förslag till 

dels lag om ändring i lagen ( 1978:69) om försiiljningsskatt på 

motorfordon. 

dels lag om upphiivande av lagen ( 1960:603) om bidrag till vissa 

handikappade iigare av motorfordon. 

dels lag om iindring i kornmunalskattelagen ( 1928: 370). 

dels lag om handliiggning av iirendcn om bilstöd till handikappade. 

12. beträffande 111cdcl.111111·i.rni11gc11 

att riksdagen till Bil.11iid till handikappade för budgetåret 1988/89 

under femte huvudtiteln anvisar ett reservationsanslag av 

2.50 800 000 kr .. 

13. hetriiffandc hilstiid .10111 altematir till fiirdzjiinst 

att riksdagen a vsl{ir motion 1987 /88: Sf.!O yrkande 3. 

14. betriilfande en ii1·a.1y11 m·.fi"inlzjii11s1e11 

att riksdagen avslår motion 1986/87:Sf341 yrkande I. 

sru 1987/88:23 
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15. beträffande .rn111ha11dct 111dla11 bilstiid och lwndi/.:.appcrsiitt- StU 1987 /88: 23 
ninR 111. 111. 

att riksdagen avslår motion 1987/88:Sf21yrkandena2 och 3. 

16. beträffande hil som tekniskt l(jii/p111cdcl 

att riksdagen avslitr motionerna 1987/88:Sfl8 yrkande I och 

1986/87:Sf341 yrkande 2. 

17. beträffande he/1<11'('f a1· ctt.fi'irhiirtmt hilstiid 

att riksdagen avslilr motionerna 1987/88:Sf268 yrkandena 8 och 9. 

1987/88:Sf339. 1986/87:Sf212. 1986/87:Sf213 yrkandena 6 och 7. 

1986/87:Sf233. 1986/87:Sf246. 1986/87:Sf319och 1986/87:Sf338. 

Stockholm den 28 april 1988 

Pä socialförsiikringsutskottets viignar 

Doris Hdl'i/.:. 

Niirvarande: Doris Hilvik (s). Bötjc Nilsson (s). Margareta Andren (fp). 
Karin lsraelsson (c). Gullan Lindblad (m), Lena Öhrsvik (s). Nils-Olof 
Gusr.1fsson (s). Kenth Skårvik (fp). Siri Hiiggmark (m). lngegerd Elm (s). 
Rune Backlund (cl. Margö lngvardsson (vpk). Margareta Persson (s). 
Ingegcrd Anderlund (s) och Göran Astrand (ml. 

Reservationer 

I. Bil stöd till förtidspensionärer över 49 års ålder (mom. I) 

Karin Israclsson och Rune Backlund (båda cl anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 8 böt:iar med .. Si1som 

framhålls .. och p~1 s. 9 slutar med .. yrkandena I och 4." bort ha följande 

lydelse: 

Det iir enligt utskottets mening viirdefullt att det sent omsider framlagda 
förslaget till nytt bil stöd verkligen innebär väsentliga förutsättningar för de 

handikappadc. Ett ut vecklat bil stöd iir inte bara en fördel för de handikap

pade utan leder ocksi\ p<\ sikt till samhällsekonomiska vinster vilkct under

stryker att den föreslagna reformen dock enbart måste ses som ett första 

steg. Eftersom de långsiktiga samhiillsekonomiska vinsterna uppkommer i 

lika hög grad för rniinniskor i faldern 49-65 år som för alla andra handikap

pade bör riksdagen redan nu uttala att niir det nya bilstödet efter några år 

har kunnat utvärderas bör stödet utvidgas till all omfatta alla flirflyttnings

handikappade upp till 65 års i'tklcr. 

Utsko11et vill vidare framh;\lla att den grupp handikappade som inte haft 

arbete och är i ftldern 49-65 år kan drabbas orimligt av de föreslagna 

begriinsningarna. Den som får ett bilstöd vid t. ex. 43 års [1lder kommer 

med de föreslagna reglerna att gå miste om stöd när nästa stöd kan bli 

aktuellt efter sju år. Denna regel leder till orättvisa mellan individer vars 

ålder kan skilja några månader. Enligt utsko1lets mening bör tilliimpningen 17 



av reglerna ske på sådant sätt att den som har bil stöd inte omedelbart går St1J 1987 /88: 23 
miste om detta vid 49 års älder. 

Vad utskottet med bifall till motion Sfl 7 yrkandena I och 2 således 
anfört bör ges regeringen till känna. 

dels att moment I i utskottets hcmstiillan bort ha följande lydelse: 
I. betriiffande hilstiid till.f("irtidspe11sio11iirer iii·er 49 ärs älder 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sfl7 yrkandena I och 2 
och med avslag pä motion 1987/88:Sf21 yrkande 4 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

2. Bilstöd till förtidspensionärer över 49 års ålder och krav på 
eget körkort för handikappade över 18 år (mom. 1 och 2) 

Margareta And ren och Kenth Sk?irvik !båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som p{1 s. 8 hö1jar med "Såsom 
framhålls·· och pil s. 9 slutar med "yrkandena I och 4. ·· bort ha följande 

lydelse: 

Enligt utskottets mening äi· det positivt att iiven handikappade som inte 

förvärvsarbetar eller genomgår utbildning nu får möjlighet att erhftlla bil

stöd. För denna grupp föreslås dock att de inte skall kunna fä förnyat 

bilstöd efter 49 års <lider. Motsvarande begränsning finns inte för de 

handikappade som fått bilstöd pii grund av arbete eller studier och som 

sedan far förtidspension utan dessa kan fft förnyat bilstöd tills de fyller 65 
år. En s{tdan skillnad mellan de olika grupperna är enligt utskottets mening 

inte motiverad. Utskottet anser således att iiven den ifr{1gavarande grup

pen - förtidspcnsioniirer som aldrig kommit ut p[1 arbetsmarknaden - bör 

kunna få förnyat bilstöd upp till 65 {1rs [tider. 
Utskottet vill vidare framh{tlla att vissa handikappade inte kan köra bil 

sjiilva utan behöver nf1gon annan som kör bilen. Alternativet för dessa 

handikappade är färdtjiinst vilket i många fall kan visa sig vara mer kost
nadskrävande iin egen bil körd av annan. Enligt utskottets mening bör det 

diirför vara möjligt att göra undantag från kravet på eget körkort för den nu 

aktuella gruppen. och pii sikt bör kravet helt slopas. 

Vad utskottet med bifall till motion Sl~l yrkandena I och 4 således 

anfört bör ges regeringen till känna. Härigenom tillgodoses även motion 

Sfl 7 yrkandena I och 2. 

dels att momenten I och 2 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

I. beträffande hilstiid til/Ji"irtidspe11si1111iircr ii1·t.'r ./9 ilrs äh/er 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88: SC l yrkande 4 och med 

avslag på motion 1987/88:Sfl7 yrkandena I och 2 som sin mening 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
2. hetriiffande /.;ra1· fJ{i egCI /,;ijr/.:ort.fi"ir handikappade iircr 18 år 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sf21 yrkande I som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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3. Bilstöd till handikappade föräldrar med barn 

Karin Jsrnelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 9 med "Såsom 
framhållits'' och på s. 10 slutar med "behandlad del." bort ha följande 
lydelse: 

Såsom framhållits i propositionen kommer förslaget beträffande handi
kappade föräldrar med barn under 18 år endast att beröra ett fåtal föräld
rar. eftersom flertalet av föräldrarna kan antas vara förvärvsaktiva eller 

under 50 år och således vara berättigade till bilstöd enligt ovan redovisade 
grunder (grupperna 1-3). De föräldrar som främst kommer i fråga för 

bilstöd enligt den nu aktuella grunden torde vara de som beviljats bilstöd 
på den grund som anges för grupp 3 men som fyllt 50 år och har barn under 
18 år. Det är enligt utskottets mening viktigr. att även dessa föräldrar får 

möjlighet att erhålla bilstöd. Det föreligger dock en avgörande skillnad 
mellan den nu föreslagna gruppen 4 och de ovan redovisade grupperna 1-
3. nämligen att helt grundbidrag med 50000kr. skall utgå till personer i 
grupperna I - 3 medan personer i grupp 4 skall erhålla halvt grund bidrag. 

Med hänsyn till det begränsade antal föräldrar som kommer i fråga är det 
enligt utskottets mening inte motiverat med en skillnad i bidragsnivån. Det 
är därför inte heller motiverat a·tt införa en särskild grupp för dessa föräld
rar utan de bör i stället genom en uttrycklig tilläggsbestämmelse omfattas 
av reglerna för grupp 2, dvs. handikappade under 65 år som beviljats 
bilstöd enligt punkt I men som lämnat arbetsmarknaden med förtidspen

sion eller sjukbidrag. 
Vad utskottet med bifall till motion Sfl 7 yrkande 4 således anfört bör ges 

regeringen till känna. 

dels att moment 3 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
3. beträffande hilstihl till ha11di/.:appade.fi'iriildrar med ham 

. SfU 1987 /88: 23 

ratt riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sfl7 yrkande 4 som sin . 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

4. Den bidragsberättigade personkretsen (mom. 7) 

U11derför11tsiitt11i11g a1· hij{1ll till reserl'lltion 2 

Margareta Andren och Kenth Skårvik (båda fp) anser att moment 7 
utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

7. beträffande elen hidragsherättigade personkretsen 
att riksdagen godkänner de riktlinjer som förordats i propositionen 

om den bidragsberättigade personkretsen för det nya bilstödet med 

den ändring som föranleds av utskottets hemställan i momenten I 
och 2 ovan. 
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5. Den bidragsbcrfittigadc personkretsen (mom. 7) 

UnJer./iJrutsiittning m· h(fiill till rc.H·n·ationema I och 3 

Karin Jsraclsson och Rune Backlund (biida e) anser att moment 7 i utskot
tets hemsWllan bort ha följande lydelse: 

7. beträffande den hidragsheriittigade personkretsen 
att riksdagen godkänner de riktlinjer som förordats i propositionen 
om den bidragsberättigade personkretsen för det nya bilstödet med 
den ändring som föranleds av utskottets hemställan i momenten I 
och 3 ovan. 

6. Bilstödets konstruktion (mom. 8) 

Margo lngvardsson (vpkJ anser 

dl'is att den del av utskottets yttrande som pi'1 s. 12 börjar med '"Frågan 
om·· och slutar med "av hilstödet."' bort ha följande lydelse: 

Såsom framht1llits i motion Sfl 8 inm:biir det föreslagna grundbidraget 
och anskaffningsbidraget att möjligheterna för många handikappade att 
skaffa bil förbiittras men med den prisutvcckling som räder kommer stödet 

att urholkas för var:ie ilr. Utskottet delar därför motioniirernas uppfattning 
att det är nödviindigt att värdesäkra grundbidragct och anskaffningsbidra

get. Enligt utskottets mening bör en sådan värdesäkring lämpligen ske 
genom att de föreslagna bidragen faststiills i procent av basbeloppet. Det 
anförda bör ges regeringen till känna. 

dds att moment 8 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
8. beträffande hilstiidets konstruktion 

att riksdagen Jets mt:d bifall till motion 1987/88:Sfl8 yrkande 2 som 
sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om värde
säkring av grundbidraget och anskaffningsbidraget, dels i övrigt 
godkänner de i propositionen förordade riktlinjerna om det nya 
bilstödets konstruktion. 

7. Övergångsregler för ålderspensionärer (mom. 9) 

Gullan Lindblad. Siri Häggmark och Göran Astrand (alla ml anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 12 börjar med "'Utskottet 

konstaterar" och på s. 13 slutar med '"yrkande 2 ... bort ha följande 

lydelse: 
Såsom framgår av propositionen är avsikten att den som har rätt till 

bitstöd upp till 65 års ålder kommer att kunna behålla bilen även en tid efter 
det han fyllt 65 år. Något återkrav av det bidrag som lämnats skall nämli

gen inte ske på grund av att vederbörande uppnår 65 års ålder. vilket 
innebär att den som erhåller bil stöd vid exempelvis 63 års ålder kommer att 

kunna utnyttja den bil för vilken bidrag lämnats under åtskilliga år efter det 
att han fyllt 65 år. Mot denna bakgrund anser utskottet att även de som 

uppbär bil stöd enligt nu gällande bcstiimmelser och lämnar arbetsmarkna-

SfU 1987 /88: 23 



den med ;11derspension skall ha riitt till kvarvarande skattestiid under en SfU 1987 /88: 23 

övergångsperiod av Hingst sju iir efter reformens genomförande. 

Jets att moment 9 i utskottets hemstiillan bort ha följande lydelse: 
9. beträffande ii1·ergii11gsrcglcr.fi'ir d!Jcrspc11si<miirer 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:Sl".!O yrkande 2 och med 
anledning av propositionen antar i propositionen framlagt förslag till 

lag om iindring i vägtrafikskattelagen ( 1973: 601) med den ändring att. 
punkt 3 i övergangsbestiimmelserna erh~1ller följande såsom Re
Sl'rl'(/11/ernasfiirslag betecknade lydelse: 

R1•geri11ge11s .fiirslag 

3. Ett beslut om befrielse frtm 
skatteplikt som har meddelats en
ligt äldre föreskrifter i 40 * första 
stycket gäller fortfarande. dock 
Hingst till utgi'mgen av september 
1995 eller den tidigare tidpunkt !hm 
och med vilken statligt bidrag har 
beviljats den handikappade för an
skaffning av motorfordon. Vad nu 
sagts gäller även om den handikap
pade beviljas förtidspension eller 
sjukbidrag enligt lagen ( 1962: 381) 
om allmän försäkring för tid efter 
den 30 september 1988. 

8. Bil som tekniskt hjälpmedel 

Margo lngvardsson I vpk) anser 

ReS<'n·w1tcmas J('irslag 

3. Ett beslut om befrielse från 
skatteplikt som har meddelats en
ligt äldre föreskrirter i 40 * första 
stycket gäller fortfarande. dock 
längst till utgfrngen av september 
1995 eller den tidigare tidpunkt från 
och med vilken statligt bidrag har 
beviljats den handikappade för an
skaffning av motorfordon. Vad nu 
sagts gäller även om den handikap
pade beviljas åldcrspension, för
tidspension eller sjukbidrag enligt 
lagen 11962:381) om allmän försäk
ring för tid efter den 30 september 
1988. 

tids att den del av utskottets yttrande som på s. 15 börjar med '"Frågan 
om·· och slutar med '"yrkande 2 ... bort ha följande lydelse: 

I likhet med motionärerna i motion Sfl 8 anser utskottet att bilstödet till 
handikappade på sikt måste förbättras ytterligare. Såsom förordas i motio

nen bör slutmålet vara att bil tillhandahålls som tekniskt hjiilpmedel. Enligt 
utskottets mening bör därför regeringen snarast göra en samhällsekono

misk beriikning av kostnaderna för en sådan reform samt lägga fram en 
plan för den fortsatta utbyggnaden av bilstödet med angivet mål. Det 

anförda bör ges regeringen till kiinna. 

dels att moment 16 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 

16. beträffande hit som tekniskt l(iiilpmeilel 

att riksdagen med bifall till motion 1987 /88: Sfl 8 yrkande I och med 

anledning av motion 1986/87:Sf341 yrkande 2 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört. 
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Särskilt yttrande 

Bilstöd som alternativ till färdtjänst 

Gullan Lindhlad, Siri Häggmark och Göran Åstrand (alla m) anför: 

Enligt socialutskottet finns det ingenting som hindrar kommunerna att, 
med stöd av socialtjänstlagen. ge stöd för inköp och anpassning av bil åt 

funktionshindrade som inte omfattas av det statliga bitstödet. Ett sådant 
stöd kan vara ett iindamålsenligt alternativ till färdtjänst framför allt för 
funktionshindrade som utnyttjar färdtjänst 'i så stor omfattning att kostna
derna härför öwrstiger kostnaderna för inköp och drift av bil. 

Denna möjlighet att ge bidrag till bil som alternativ till färdtjänst står 
emellertid intl! öppen för annan färdtjänsthuvudman än primärkommun. 

eftersom den förutsätter stöd av socialtjänstlagen. Stockholms läns lands~ 
ting som färdtjänsthuvudman har alltså inte denna möjlighet. Vi förutsätter 
att detta beaktas i pågående översyn av statsbidragssystemet för färdtjäns
ten och att reglerna anpassas så att samma villkor kommer att gälla för alla 

färdtjänsthuvudmiin, oavsett om de är primärkommuner eller landsting. 

SfU 1987 /88: 23 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601) 

Härigenom föreskrivs att 40 § vägtrafikskattelagen 1 (1973:601) skall ha 
följande lydelse. 

Nuvarande lydelse 

40 § 
Beskattningsmyndigheten medger 

efter ansökan av fordonets ägare be
frielse från skaueplikt för 

1. personbil med tjänstevikt ej över 
l 800 kilogram, 

2. buss med totalvikt av högst 
3 000 kilogram, 

3. lastbil med skåpkarosseri och 
med e11 toralvikt av högst 3 000 kilo
gram, 

4. motorcykel, 
om fordonet äges av höggradigt in

validiserad, som innehar körkort för 
förande av fordonet och som för sin 
huvudsakliga förvärvsverksamhet el
ler för sin utbildning är varaktigt be
roende av fordonet såsom fortskaff
ningsmedel. Kan fordonets ägare till 
följd av sin invaliditet icke erhdlla 
körkort för förande av fordonet, 
får beskattningsmyndighcten likväl 
medgiva befrielse, om ägaren på 
grund av sin invaliditet är beroende 
av fordonet för transport till och från 
arbetsplatsen eller utbildningsstället. 

Föreslagen lydelse 

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan av fordonets ägare befri
else frän skatteplikt för fordon. som användes uteslutande eller så gott som 
uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse medges dock ej för personbil och 
ej heller för sådan buss eller för sådan lastbil med skåpkarosseri som har en 
skattevikt om högst 3 000 kilogram. Som räddningstjänst anses därvid även 
verksamhet som bedrives av annan än staten eller kommun. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988. 
2. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande i fråga om an

sökan som har getts in före ikraftträdandet, om sökanden begär det. 
3. Ett beslut om befrielse från skatteplikt som har meddelats enligt äldre 

föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande, dock längst till utgången 
av september 1995 eller den tidigare tidpunkt från och med vilken statligt 
bidrag har beviljats den handikappade för anskaffning av motorfordon. Vad 

1 Lagen omtryckt 1984:256. 
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nu sagts gäller även om den handikappade beviljas förtidspension eller sjuk- SfU 1987 /88: 23 
bidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring för tid efter den Bilaga ) 
30 september 1988. 

4. Har beslut om befrielse från skatteplikt för ett fordon meddelats före 
ikraftträdandet och har beslutets giltighet begränsats till viss tid som utlöper 
efter ikraftträdandet, får beträffande samma fordon nytt beslut meddelas en
ligt äldre föreskrifter i 40 §första stycket. Om giltighetstid för ett nytt beslut 
gäller vad som sägs i 3. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på 
motorfordon 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1978:69) om försäljningsskatt på 
motorfordon 1 

dels att 13 och 14 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att 17 § skall ha följande lydelse. 

Nu1'ara11de lydelse Föreslagen lydelse 

17 § 
Talan mot generaltullstyrelsens 

beslut enligt 12 § och riksskattever
kets beslut enligt 13 eller 15 §föres 
hos kammarrätt genom besvär. 

Generaltullstyrelsens beslut en
ligt 12 §och riksskatteverkets beslut 
enligt 15 § överklagas hos kammar
rätt genom besvär. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988. 
2. Den upphävda 13 § gäller fortfarande i fråga om beslut om skattebefri

else enligt 40 §första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i detta lagrums 
lydelse före den 1 oktober 1988. 

3. Den upphävda 14 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har med
delats enligt den upphävda 13 §. 

4. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har 
meddelats enligt den upphävda 13 §. 

1 Lagen omtryckt 1984:159. 
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3 Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1960:603) om bidrag till vissa 
handikappade ägare av motorfordon 

Härigenom föreskrivs att lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikap
pade ägare av motorfordon 1 skall upphöra att gälla vid utgången av septem
ber 1988. 

Den upphävda lagen tillämpas dock för ägare av bensindrivet motorfor
don, i den mån beslut om befrielse från skatteplikt fortfarande gäller enligt 
övergångsbestämmelserna till lagen (1988:000) om ändring i vägtrafikskatte-
lagen (1973:601). · 

1 Lagen omtryckt 1973:886. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( l 928:370) 

Härigenom föreskrivs att punkt l av anvisningarna till 19 § kommunal
skattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse. 

Nm•arande lydelse Föreslagen lydelse 

Anvisningar 
till 19 § 

I. 1 Socialbidrag. begravningshjälp samt underhåll. som har lämnats intagen 
i kriminalvardsanstalt eller patient på sjukhus e.d. utgör inte skattepliktig 
inkomst. Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlemsavgif
ter. Som begravningshjälp behandlas inte tjänstepension avseende tid efter 
den pensionsberättigades frånfälle. 

Med skadeständsförsäkring förstås försäkring. enligt vilken den försäk
rade äger utfå ersättning för skadestånd vartill han är berättigad på grund av 
personskada (överfallsskydd o.d). 

Ersättning till följd av personskada som utgår i annan form än periodisk 
utbetalning (engångsbelopp) och avser förlorad inkomst av skattepliktig na
tur utgör skattepliktig intäkt såvida icke annat följer av övriga bestämmelser 
i denna lag. 

Om engångsbelopp, som utgår till följd av personskada, utgör ersättning 
för framtida förlust av skattepliktig inkomst, skall dock 40 procent av belop
pet avräknas såsom icke skattepliktig del. Uppbär skattskyldig två eller flera 
sådana engångsbelopp till följd av samma personskada, skall vad som nu har 
sagts gälla varje sådant belopp. Vad som avräknas från ett eller flera en
gångsbelopp under beskattningsåret får emellertid - i förekommande fall 
tillsammans med vad som avräknats tidigare år - för samma personskada 
sammanlagt icke överstiga femton basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om all
män försäkring. Härvid skall avräknad del av ett engångsbelopp uttryckas i 
det basbelopp. som har fastställts för det år under vilket engångsbeloppet 
blivit tillgängligt för lyftning. . 

Utbytes sådan livränta eller del därav. som utgår till följd av personskada 
och utgör skattepliktig intäkt enligt 32 § l mom .. mot engångsbelopp, gälla 
bestämmelserna i föregående stycke beträffande sådant engångsbelopp. Ut
bytes annan livränta eller del därav. som utgör skattepliktig intäkt enligt 32 § 
l mom., mot engångsbelopp. skall hela engångsbeloppet upptagas såsom 
skattepliktig intäkt. Sker utbyte, helt eller delvis. av annan livränta än nu 
sagts mot engångsbelopp. skall beloppet anses utgöra icke skattepliktig in- . 
täkt. 

Lön, som utgår från arbetsgivare i sådana fall, då denne på grund av 
3 kap. 16 § andra eller tredje stycket lagen ( 1962:381) om allmän försäkring 
äger uppbära arbetstagaren tillkommande ersättning från allmän försäk
ringskassa. är skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av honom i 
nämnda fall uppburna ersättningen från försäkringskassan ävensom annan 
därifrån uppburen ersättning i anledning av kostnad för den anställdes räk
ning att betrakta som skattepliktig inkomst, dock att ersättningen icke är 
skattepliktig för arbetsgivaren, därest den till den anställde utbetalda lönen 
eller den för honom havda kostnaden utgör för arbetsgivaren icke avdrags-

1 Senaste lydelse 1987: 1156. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

gill utgift i förvärvskälla. Ersättning, som annorledes än i form av pension 
eller annan livränta utbetalas av arbetsgivare vid yrkesskada eller arbets
skada i de fall, då arbetsgivaren står s.k. självrisk enligt lagen (1954:243) om 
yrkesskadeförsäkring eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring, räk
nas till skattepliktig inkomst enligt de grunder som skulle hava gällt vid för
säkring enligt sistnämnda lag. 

Skatteplikt föreligger inte för 
bidrag från stat eller kommun, som 
utgår enligt av regeringen eller av 
statlig myndighet meddelade be
stämmelser. i samband med utbild
ning eller omskolning. till arbetslösa 
och partiellt arbetsföra samt med 
dem i fraga om s~1dana bidrag lik
ställda i den mån bidragen avser 
traktamente och s~irskilt bidrag. 
Flyttningsbidrag som Himnas av en 
arbetsmarknadsmyndighet utgör 
inte skattepliktig intäkt i följd varav 
avdrag inte medges för den kostnad 
som sådant bidrag eller stöd är av
sett att täcka. Skatteplikt föreligger 
inte heller för bidrag som utgår enligt 
lagen (1960:603 J 0111 bidrag till vissa 
handikappade ägare m· motorfor
don. 

Skatteplikt föreligger inte för bi
drag från stat eller kommun, som ut
går enligt av regeringen eller av stat
lig myndighet meddelade bestäm
melser, i samband med utbildning 
eller omskolning. till arbetslösa och 
partiellt arbetsföra samt med dem i 
fråga om sådana bidrag likställda i 
den män bidragen avser traktamente 
och särskilt bidrag. Flyttningsbidrag 
som lämnas av en arbetsmarknads
myndighet utgör inte skattepliktig 
intäkt i följd varav avdrag inte med
ges för den kostnad som sådant bi
drag eller stöd är avsett att täcka. 
Skatteplikt föreligger inte heller för 
bidrag från en allmän försäkrings
kassa till handikappade ella föräld
rar till handikappade harn för an
ska.ff ning eller anpassning av motor
! ordon. Utgår hidraget till en nä
ringsidkare får näring.werksamheten 
tillämpas bestämmelserna om nä
rings/Jidrag i punkt 2 av anvisningar-
na. 

Kontant arbetsmarknadsstöd utgör skattepliktig intiikt. 
Skatteplikt föreligger icke för engångsbidrag som utgår i samband med 

arbetsplaccring som utgör led i arbctsmarknadsstyrelsens omhiindertagande 
av flyktingar. 

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammar
skjölds minnesfond till fullföljande av sitt iindamål utgiver för mottagarens 
utbildning. 

Enligt 46 9 2 mom. första stycket 4) föreligger viss rätt till avdrag för bi
drag till barns underh{dl. Sådant underhållsbidrag skall icke hänföras till 
skattepliktig inkomst. 

Dt!nna lag tr;ider i kraft den I oktober 1988 och tillämpas första gången 
vid 1989 års taxering. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag 
som lfönnas med stöd av iivergångsbestiimmelserna till lagen ( 1988:000) om 
upphiivandt! av lagen ( 1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av 
mntorfordon. 

StlJ 1987 /88: 23 
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6 Förslag till 

Lag om handläggning av ärenden om biistöd till 
handikappade 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Statligt bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade barn 

för att anskaffa motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av re

geringen. 

l §Frågor om bidrag som avses i I §handhas av riksförsäkringsvt:rket och 

de allmänna försäkringskassorna. 

3 §Frågor om bidrag prövas av den försäkringskassa, hos vilken sökanden 

är inskriven. 

I försäkringskassan avgörs frågor om rätt ti.11 bidrag av socialförsäkrings

nämnd. 

4 §Vad som föreskrivs i lagen (1962:381) om allmän försäkring om riks

försäkringsverkets tillsyn tillämpas i fråga om försäkringskassas befattning 

med bidrag som avses i 1 §. 

5 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen ( 1962:381) om allmän försäk

ring om omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överkla

gande av försäkringskassas och försäkringsrätts beslut skall tillämpas i ären

den om bidrag som avses i 1 §. 

Omprövning av ett sådant beslut av en försäkringskassa som har fattats 

av en tjänsteman i ärende om skyldight!t att återbetala bidrag skall göras av 

socialförsäkringsnämnd. 

Denna lag träder i kraft dt:n 1 oktober 1988. 

SIU 1987 /88: 23 
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Socialutskottets yttrande 

1987/88:7y 
om villkoren för färdtjänst 

Till socialförsiikringsutskottet 

Socialförsiikringsutskottet har hcrnstiillt om socialutskotkts yttrande över 

dels den med anledning av proposition 1987/88:99 om förbiittrat bilstiid till 

handikappade viickta motionen \987i88: seo yrkande 3, dd.1 den under 

den allmiinna motions tiden 1986/87 viiekta motionen 1986/87: Sf34 I yrkan

de I (motiveringen ftte11'inns i motion 1986/87:T 927J. 

Utskottet 

Samhiillets olika iltgiirder för all unde1fatta handikappades transporter 

utgörs - förutom av handikappanpassning av kollektiva färdrrn:del - av 

bilstöd, kommunal fardtjiinst och riksfärdtjiinst. 

I propositionen 1987/88: 99 om förbiittrat bil stöd till handikappade före

slits ett utvidgat statligt bidrag till handikappade för anskaffning av motor

fordon. Enligt förslaget skall det nya bilstödet omfatta fem olika grupper 

av förtlyttningshandikappade. Dessa iir 

I. Handikappade under 65 ,·1r som iir beroende av bil t"iir att rörviirvsar

beta eller gerll>mgii utbildning eller yrkesinriktad rehabilitering. 

2. Handikappade under 65 [1r som beviljats bilstiid enligt punkten I men 

som liirnnar arbetsmarknaden med förtidspension eller beviljas sjukbidrag. 

3. Andra handikappade iin som niimnts under I och 2 i ~ildern 18-49 [1r. 

under förutsiittning att den handikappade sjiilv skall bruka bilen som 

förare. 

4. Handikappade föriildrar med barn under 18 ~lr. 

5. hiriildrar med handikappade barn under 18 <tr. 

Bil stödet omfattar tre olika bidrag: grundbidrag. anskaffningsbidrag och 

anpassningsbidrag. Grund bidraget föresl[is utgöra 50 000 kr. Helt grund

bidrag föresliis utgil till grupperna 1- J och halvt bidrag till grupperna 4 och 

5. Grundbidrag liimnas vid anskaffning av fordon oavsett inkomst. An

skaffningshidraget skall vara inkomstprövat. Anskaffningsbidrag med 

35 000 kr skall kunna liimnas till dem som har en liigre iirsinkomst iin 75 000 

kr. Bidraget avtrappas enligt siirskilda regler för att helt upphöra vid en 

<irsinkomst av U8000 kr. Cirundhidrag och anskaffningsbidrag för tillsam

mans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 30000 kr. An

passningsbidrag föresl{is kunna utgi'i för kostnader som uppkommer for en 
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sftdan ändring av eller anordning pft bilen som fordras för alt den handikap- StU 1987/88: 23 

pade skall kunna bruka den. Bilaga I 

Statsbidrag utgftr till landstingskommuner och kommuner för färdtjänst. 

Bidraget iir 35 ':i av bruttodriftkostnaderna. Bidraget för dock inte öka med 

mer än ett belopp som står i visst förhflllandc till antalet personer som iir 65 

ftr och iildre samt utvecklingen av konsumentprisindex. 

I ftrets budgetproposition (s. 120) anförs att det fortfarandt: finns stora 

skillnader mellan kornmun.:rna i fiirdtjiinstens utbyggnad och kvalitet. 

Socialstyrelsen har diirfiir inlett .:n siirskild utredning i syfte att beskriva 

och analysera skillnackrna mellan kommunerna niir det giill.:r den enskil

des tillgfö1g till färdtjiinst. Dt:t anförs vidare alt riksrevisionsvcrket nylig.:n 

har avliimnat en granskningsrapport med förslag till föriindringar i statsbi

dragssyst.:m.:t. Rapporten bereds för niirvarande i regeringskansliet. I 

budgetpropositionen t s. 121) framh{tlls dock r.:dan nu all socialstyrelsen 

bör utveckla sin tillsyn och erfarenhetsförrnedlande roll på omr[idet. 

Regeringen har vidare nyligen uppdragit fat riksr.:visionsverket att kart

liigga och analysera elen varierande utformningen av taxorna inom kommu

nernas hemtjiinst. fiirdtjiinst och barnomsorg. Uppdraget skall redovisas 

senast den I mars 1989. 

Riksfärdtjiinsten infördes ilr 1980 i syfte att göra det möjligt för sv[1rt 

handikappade alt göra 'liingre resor inom landet till normala kostnad.:r. 

R~san kan ske med llyg. ti'tg. taxibil eller specialfordon till ett pris som 

motsvarar vad det kostar att {ika andra klass t{1g. Transport rådet har rått i 

uppdrag av regeringen alt iiverviiga riksfiirdtjiinstens framtida utformning. 

LJ ppdraget skall redovisas senast den 6 m<~i 1988. Enligt vad utskottet 

inhämtat kommer transportrt1det att fiireshl ett system med en länsomfat

tande fördtjiinst. 

I motion 1986/l\7:.\/3./I 111· I.ars \Vcmcr 111.jl. (1·pkJ hemstiills om en 

översyn av fiirdtjiinsten (_\'rkandc I J. Enligt motioniirerna bör fiirdtjiinsten 

inordnas i den kollektiva traliken och äliiggas trafikhuvudmiinnen som en 

skyldighet. I det sammanhanget miiste man se över standarden pft fiird

tji\nsten s~i all man uppnilr en hög och jiimn nivå över hela landet. Enligt 

motioniirerna iir i dag skillnaderna stora mellan kommunerna niir det giiller 

antal resor och avgifter. Motioniirerna anser ocksft att det bör upprättas ett 

clearingsystem st1 all den som iir beriittigad alt anviinda fiirdtjiinst ocks[1 

skall vara obehindrad att göra det utanför hemorten eller di! trafiken har en 

annan anordnare. 

Utskollet har tidigare behandlat liknande motionsyrkanden i hetiinkan

dena SoU 1985/86: 11 s. 19-20 och SolJ 1986/87: 18 s. 19-20. Utskottet 

har cliirvid anfört hl. a. att fiirdtjiinstens niirmare utformning och taxorna 

för fiirdtjiinsten ligger inom ramen för den kommunala sjtilvstyrelsen och 

all taxorna som en följd av detta varierar med hiinsyn till de lokala 

förhfdlandena. Utskottet har emellertid framhiillit all en större enhetlighet 

bör efterstriivas. 

Utskottet vill äter framhålla vikten av att en viil fungerande och viil 

utbyggd fänltjiinst finns i hela landet. Kommunförbundet har {ir 1987 tagit 

fram en skrift. Fiirdt_iänsten i kollektivtrafiken. Om färdtjänstens utveck

ling. Enligt utskottets mening finns det skiil att anta att skriften kommer att 31 



leda till att kommunerna vinnlägger sig om en större enhetlighet i färd- SfU 1987 /88: 23 
tjänsttaxorna och villkoren för färdtjänsten. Utskottet noterar också att Bilaga I 
socialstyrelsen inlett en siirskild utredning i syfte att beskriva och analyse-

ra skillnaderna i den enskildes tillgiing till färdtjiinst samt att riksrcvi

sionsverket har fått i uppdrag att kartlägga och analysera den varierande 

utformningen av taxorna. Vidare är riksfiirdtjänsten och en eventuell fram-

tida liinsfärdtjänst föremål for utredning och överväganden av transportrå-

det. Med hänsyn härtill och dft förändringar i statsbidragssystcmet för 

färdtjänsten för närvarande övervägs i regeringskansliet med anledning av 

riksrevisionsverkets granskningsrapport anser utskottet att syftet med mo-

tion 1986/87:Sf341 (vpkJ yrkande I är tillgodosett. Motionen kräver såle-

des ingen åtgärd. 

I motion /987/88:S:f20 a1· Nils Carlshamre m.fl. (m) hemställs att riksda

gen beslutar att det som ett alternativ eller komplement till det nya, statliga 

stödet skall ges möjlighet för resp. färdtjiinsthuvudman att ge ett särskilt 

bilstöd efter avtal med vissa färdtjänstberättigadc i enlighet med vad i 

motionen anförts (yrkande 3). 
Betänkandet DsS 1986: 11 Bilstödet ät handikappade ligger till grund för 

regeringens proposition om förbättrat bildstöd. I betänkandet (s. 72-73) 

diskuterar utredningsmannen bl. a. vilka besparingar som kan göras genom 

att funktionshindrade får möjlighet att resa med egen bil i stället för med 

färdtjänst. Utredningsmannen anför: 

Eftersom kommunerna svarar för 65 % av färdtjänstkostnaderna, borde 
det främst vara i kommunernas eget intresse att liimna stöd till anskaffning 
av bil till färdtjänstberättigade med stort resebehov och högt färdtjänstut
nyttjande. Det finns också ett antal kommuner, som på eget initiativ har 
infört ett kommunalt bilstöd till funktionshindrade, som står utanför ar
betsmarknaden. 

I propositionen (s. 17) framhålls vikten av att det nya hilstödets handikapp

politiska syfte inte urholkas. Stödet måste förbehållas de personer som på 
grund av varaktiga funktionshinder har väsentliga förflyttningssvårigheter. 

Genom denna inriktning av stödet, anför föredragande statsrådet, ökar 

möjligheterna att i framtiden vidga den stödberättigade personkretsen till 

att generellt även omfatta förtidspensioniirer med förflyttningssvårighetcr 

som är äldre än 49 år. Enligt beräkningar i propositionen (s. 16) skulle ett 

bilstöd som generellt omfattar även förtidspensionärer i åldern 50-64 år 

medföra ökade kostnader för staten i storleksordningen 300 milj. kr. Detta 

bedömer föredragande statsrådet i nuläget inte vara statsfinansiellt möjligt. 

Riksrevisionsverket har i revisionsrapporten ( 1987: 10 I) Statsbidraget 

till kommunal färdtjänst presenterat en ideskiss till ett nytt behovsrclaterat 

statsbidrag. Ett sådant bidrag skulle enligt riksrevisionsvcrket vara neu

tralt ifräga om valet mellan färdtjänst och andra åtgärder som syftar till att 

motverka förflyttningshandikapp, t. ex. handikappanpassning av kollektiv

trafik och bilstöd. Förslaget övervägs r. n. i regeringskansliet. 

Utskottet anser att motionärernas synpunkter är värda beaktande. Det 

är inte omöjligt att det i vissa fall skulle vara billigare att ge bilstöd ftr 
färdtjiinstheriittigad med stort färdtjiinstutnyttjande än att betala för färd- 32 



tjiinsten. Genom förslaget i propositionen vidgas emellertid det statliga SfU 1987 /88: 23 
bilstödet till att omfatta fler grupper. Hiirigenom kommer kommunerna att Bilaga I 

avlastas kostnader inom färdtjänsten. Det finns inget som hindrar kommu-

nerna att utnyttja den besparingen _till att med stöd av sm:ialtjiinstlagen ge 

ekonomiskt stöd för inköp och anpassning av bil åt siidana funktionshind-

rade som inte omfattas av det statliga bilstödet. Pil grund härav och då 
färdtjänsten som anförts ovan iir föremiil för översyn och överväganden i 

flera olika sammanhang - utskottet vill siirskilt peka på att statshidrags-

systemets närmare utformning f. n. överviigs i regeringskansliet - är det 

inte påkallat med någon riksdagens åtgiird. Motion 1987/88: Sf20 ( m) yr-

kande 3 avstyrks därför. 

Stockholm den 21 april 1988 

På socialutskottets vägnar 

Daniel Tarschys 

Niirvarande: Daniel Tarschys !fp), Evert Svensson (s). John Johnsson (s), 
Göte Jonsson (m), Kjell Nilsson (s), Ulla Tillander (c), Anita Persson (s), 
Blenda Littmarck (m), Gunnar Ström (s), Per Arne Aglert (fp), Inga Lantz 
(vpkl, Ingrid Andersson (s), Stina Gustavsson (c), Claes Rensfcldt (s) och 
Karin Falkmer !ml. 

Avvikande mening 

Bilstöd genom färdtjänstens försorg 

Göte Jonsson, Blenda Littmarck och Karin falkmer (samtliga ml anser 

att den del av utskottets yttrande som pft s. 32 börjar med '"Utskottet 

anser'" och på s. D slutar med "avstyrks diirför'" hort ha följande lydelse: 
I åtskilliga fall kommer fiirdtjiinstkostnadcrna för en färdtjänstberätti

gad, som inte har tillgiing till eget fordon för sin förflyttning, att samlade 

över en sjuårsperiod överstiga inte bara en del av utan hela kostnaden för 
en for den förtlyttningshindrade lämpligt stor bil. Således horde det till 
gagn för alla parter öppnas en möjlighet för de färdtjänstberättigade, som 

med hänsyn till sina behov kan komma i fråga, att träffa ett avtal med 

färdtjänsthuvudmannen som innebär att denne hidrar till inköp av fordon 

att brukas i minst sju iir med i princip hela inköpssumman eller med den del 

som inte tiicks av det statliga bilstödet. I stiillet skulle den som får detta 

bidrag avstå från fadtjiinst med undantag för en viss grundtilldelning. 

Vad vi hiir påtalat bör göras möjligt för att i vissa fall kunna utgöra ett 

alternativ eller komplement till det nya bilstödet. Det kan dock föreligga 

hinder som kan undanröjas endast med ändrad lagstiftning. Riksdagen bör 

diirför fatta ett sådant beslut att ocksil färdtjiinsthuvudmännen kan utge ett 

eget hilstöd i enlighet med vad vi ovan anfört. Denna möjlighet bör öppnas 

samtidigt som det nya. statliga bil stödet införs. Utskottet tillstyrker därför 

motion 1987/88:Sf20 (m) yrkande 3. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1988 
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