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Till statsrådet chefenoch
för Socialdepartementet

Genom beslut 18 1993den bemyndigade regeringen chefen förmars
Socialdepartementet, statsrådet Bengt Westerberg, tillkalla särskildatt en
utredare uppgiftmed utvärdering och bilstödet tillgöra översynatt en av
handikappade.

Med stöd bemyndigande förordnadedetta departementschefen denav
maj 19931 riksdagsledamoten Marianne särskild utredare.Jönsson som
Utredningen antagithar Bilstödsutredningen 1993 1993:05.Snamnet
Under föreliggandearbetet med betänkande har sakkunniga med-som

verkat Helena Almström, socialförsäkringsombud, Riksförsäkringsverket,
Siv Billenberg, ombudsman, Riksförbundet Reumatism, Rolf Carls-Mot

byrâdirektör, Socialstyrelsen, Håkan Ceder, departementsråd, So-son,
cialdepartementet den 14 decembert.o.m. 1993, Leif Ejderhamn, advo-
kat, Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar, Helg-Lars
strand, departementssekreterare, Socialdepartementet fr.0.m. den 15

1993,december Bertil Karlsson, förste Handikappadesombudsman, De
Riksförbund, viceLundström, förbundsordförande,Lars Neurosedynska-
dades förening, Börje Olsson, förbundsordförande, Svenskt förbund för

stomiopererade LeifILCO, förbundssekreterare,Nordström, Svenska
Kommunförbundet Leif Walther, förvaltningschef, Landstingsför-samt
bundet.

Som har Lars Wärnberg, avdelningschef, Handikappinstitutet,expert
medverkat.

Sekreterare har varit Mari-Louis Ljungquist, utredningssekreterare,
Per-Olof t.f. kanslichef.Bengtsson,samt



Utredningen fär härmed överlämna sitt slutbetänkande Reformerat
bilstöd 1994:55.SOU betänkandetI redovisas överväganden förslagoch
till förändringar i bilstödet till funktionshindrade.

Sakkunniga har lämnat särskilda yttranden i vissa frågor.
Utredningens arbete härmed avslutat.är

Stockholm 1994i mars

Marianne Jönsson

Mari-Louis Ljungquist

Per-Olof Bengtsson
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Förkortningar

ATP Allmän tilläggspension

EU Europeiska Unionen

FBH Förordningen 1988:890 bilstöd till handikappadeom

FÖD Försäkringsöverdomstolen

HI Handikappinstitutet

LASS 1993:389Lagen assistansersättningom

LSS 1993:387Lagen stöd serviceoch till vissa funk-om
tionshindrade

RFV Riksförsäkringsverket

RSV Riksskatteverket

SCB Statistiska Centralbyrån

TSV Trañksäkerhetsverket

Bilstöds- 198788:99prop.
propositionen





Sammanfattning

Inledning

Bilstödsutredningen 1993 1993:05 tillsattesS med huvuduppgiften att
utvärderinggöra och bilstödet tillöversyn handikappade föreslåochen av

nödvändiga förändringar.
den särskildeI utredarens ingickuppdrag bland på grundannat att, av

de skillnaderna mellan olika försäkringskassors bedömningar,stora
innebörden tillämpningenöverväga och begreppet väsentliga för-av av

flyttningssvårigheter för bevilja bilstöd.att
Utredaren skulle analysera eventuella skillnader mellan olika handikapp-

det möjligheternanär gäller bilstöd och åtgärder skulleattgrupper
föreslås för minska obefogade skillnader.att

framkommithar vid uppföljningDet mångaRFV: försäkringskassoratts
haft problem bedöma den sökande har till anpassningsbidragrättatt om
och vilken föranpassning behövs den sökande skall kunnaattsom an-

fordonet.vända Utredaren skulle kartlägga problemen med anpassnings-
bidraget.

Utredaren skulle bidragets konstruktionöver och finnspröva detse om
skäl ändra denna i något avseende.att

I och med de bilstödsreglerna 1988oktober fick föräldrar tillden lnya
barn med funktionshinder för första gången möjligheter till statligt bil-
stöd. Utredaren skulle kartlägga och analysera hur bilstödet fungerat för

familjer med funktionshindrade barn och behovet förändradepröva av
regler.

Dessutom stod det utredaren fritt frågorandra bilstöd änatt ta upp om
dem redovisats i direktiven.som

Prioriteringar skulle mellan olika förslag till åtgärder,göras utred-men
ningen omfattades inte dir. 1984:5, de s.k. noll-direktiven.av



12 Sammanfattning

Bakgrund och nuvarande bilstöd

Samhällets insatser för funktionshindermed svårthar attpersoner som
förflytta sig går bland öka tillgängligheten inom kollektiv-annat ut att
trafiken, tillhandahålla färdtjänst bidrag till inköpoch bil.att att ge av

Bilen med funktionshinder livchansen leva påatt ettger personer egna
villkor. Bilen blir något vanlig familjebil.än knyts till denDenmer en
funktionshindrades behov och måste stå till förfogande först främstoch
för Bilen får funktiondenne. hjälpmedel.ettsom

Bilstödet före den 1 oktober 1988 kritiserades bland för sin be-annat
gränsning den bidragsberättigade personkretsen. Reglerna kritiseradesav
också för bidrag och inkomstgränser alltför låga för stödetatt samt attvar
lämnades i flera former och olika myndigheter. innebar blandDettaav

bilstödet svårt överblicka för enskilda.annat att attvar
särskild utredare 1986:01En S fick i utvidgninguppdrag utredaatt en

personkretsen för till bilstöd. Utredningenrätt resulterade i ett nyttav
förslag till bilstöd för handikappade, Bilstödet handikappade SDs
1986:11. Syftet med det bilstödet i kraftträdde den l okto-nya som-

l988ber fler till bilstöd, förbättra självarätt stödetatt att samtvar ge-
få till stånd förenklingar samordning.ökadatt genom en

Bilstödet enligt 2 förordningen§ 1988:890 Bilstöd till handikappadeär
FBH för de på grund varaktiga funktionshinderavsett personer som av
har väsentliga svårigheter förflytta sig hand eller har väsent-att egen
liga svårigheter anlita allmänna kommunikationer. Med begreppetatt
varaktigt funktionshindret i princip skall bestående eller iattavses vara
varje fall finnas under tidden fordonet skall sjuanvändas. regelIsom
år, tidden skall innan bilstöd kan beviljas.nyttsom passera

omfattasPersonkretsen i det bilstödetnuvarande följandeav grupper:

Handikappade under 65 år beroende bil för förvärvs-är attsom av
arbeta eller genomgår yrkesinriktad utbildning eller yrkesinriktad rehabi-
litering.

2. Handikappade under 65 är beviljats stöd enligt punktsom men som
lämnat arbetsmarknaden med förtidspension beviljat sjukbidrag.eller

Andra handikappade i l-2 i åldern 18-49 år.än punktnämnssom

Handikappade föräldrar4. är.med barn under 18

handikappadeFöräldrar med barn.
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Bidrag enligt punkt 3-5 lämnas under förutsättning den bidragsbe-att
rättigade själv skall bruka bilen förare.som

Bilstödet i följande former:ges

Grundbidrag

Grundbidraget 60 000är kr och lämnas vid inköp bilen. Helt bi-av
drag till i 1-3 bidragoch halvt till 4-ges personerna grupp grupperna

dvs. föräldrarna.

Anskamingsbidrag

Anskaffningsbidraget högstär 40 000 kr vid årsinkomst under-en som
stiger 88 000 kr och sjunker därefter och upphör vid årsinkomsten av
160 000 kr eller mer.

Anpassningsbidrag

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader uppkommer för sådansom an-
passning eller anordning bilen fordras för funktionshindra-denattsom
de skall kunna använda den.

Alla bidragen skattefria.ärtre
Bidrag fast lägre -lämnas också vid köp motorcykel eller moped.av-
Grundbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga bilsen

anskaffningskostnad med högst 35 000 kr. Reduktionen skall i första hand
pågöras grundbidraget.

allmännaDe försäkringskassoma administrerar bilstödet och RFV är
tillsynsmyndighet.

Omfattning

Under de fem budgetåren från den 1 1988oktober till och med 199293
bilstödhar utbetalts till 14 206 personer.

Under tid har 3451 bilstöd beviljats inte tagits undersamma utmen
perioden. Bidraget betalas i samband bilköpet.med Det bud-ut senaste
getårets relativt höga antal 510 beror till del på bidragen intestor att
hunnit efter beviljandet. Bilstödet sjutas kan år efterut beslutet.tas ut

Grupp 1 har 52 % de beviljade bilstöden, 2 2 %, 3av grupp grupp
23 %, grupp4 l % och grupp5 22 %.

Prognosen för de totala kostnaderna för hela perioden 1,5 miljarder.är
Under de hittills gångna fem budgetåren har 62 % dem fåttav som
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Anpassningskostnadernaanpassningsbidrag.grundbidrag också fått
olika försäkringskassor.fördelar sig mycket olika mellan

Försäkringsöverdomstolen

prövningstillståndbeviljatsigenom samtliga målUtredaren har gått som
FÖD varit i kraftperiod bilstödeti den detoch slutbehandlats under nya

1993.fram till hösten
funktionshinder.i Ut-Genomgången på sortering domarnabygger aven

iförsämrade funktionen ben,avsaknade ellergångspunkten denär armar
tilllettförflyttningsmöjlighetema. harpåverkar Deteller organ som

följande gruppindelning:

ocheller ryggbesvärGångproblem på grund ben-av
Svårt bäraatt
Kortvuxenhet

Synskada
såsom fobierPsykiska besvär

Sjukdomar i andningsorganen
tarmsjukaochMag-

Övriga

frågoranpassningsfrågor,rörandehar domar lästsDessutom om samman-
personkretstillhörighetboende förelåg, m.m.

Överväganden
Varaktighet

ivållat problemsju år eller harDefinitionen varaktighet mersomav
bilstödet.handläggningen av

vissa funktionshindra-service till199293: 159 Stöd ochpropositionenI
dettaockså varaktighetsbegreppet centralt,är sägsde, där attom

tillfäl-varaktiga, intedvs.Funktionshindren skall också vara avvara
övergående natur.lig eller mer

Riksförsäkringsverketspecialmotiveringama.definition återfinns iDenna

varaktigl993:ll förklarat sätt.i sina allmänna rådhar samma
1994: därråd 1Socialstyrelsen gjort i sitt allmännaocksåharDet man
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emellertid också för funktionshinderett äratt ettresonemang om var-
aktigt även det kan växla tiden ochöver under kortare perioderom
minskas.

föreslårJag bedömning varaktighet funktionshindretatt samma av av
bör tillämpas inom bilstödet inom Lagen stöd och service tillsom om
vissa funktionshindrade och Lagen assistansersättning. innebärDetom

funktionshindret inte behöver fastställasatt varaktigt visst speci-ettsom
ñcerat antal år.

Väsentliga förflyttningssvårigheter

bedömaAtt väsentliga förflyttningssvårigheter innebär, enligten persons
min mening, inte bedömning kan använda allmännaen av om personen
kommunikationer vid givet tillfälle. Personens hela livssituationett skall
beaktas där resandet del.är övrigaFör delar livet fungeraskallatten av
måste det finnas möjligheter färdas det blir huvudfråga iatt utan att en

liv. inteDet år den sökandens förmågayttersta skall fastställasens som
förgräns komma ifråga för bilstöd. sådantEtt kan liknasatt synsättsom

vid kräva marathonlöparen skall löpaatt marathonlopp fyraatt gångerett
dag bara för visathan han kan klara det gång.att attper en

Min mening i enlighetär, med förutsättningarna för bilstödsreformen
1988, bilstödet skall medverka till handikappadeatt kan leva aktivt,att
självständigt och oberoende. enskildeDen har till värdigheträtt och
respekt och iskall inte sitt resande behöva leva med ständig risk att
denna kränks. Vid bedömning behov bilstöd skall helhetsper-ettav av
spektiv läggas på resandet.

Förmågan bära sinamed händer bedömeroch jagatt väsent-armar som
lig eftersom förflyttning vanligen syfte.har måsteDettaetten man
beakta vid bedömningen föreligger väsentligadet svårigheter vidav om
förflyttningen. föreslårJag det skrivs i 2 § FBH.att

Jag när bedömer till bilstödrätten skall utgångspunktenattmenar man
för behovet mängden förflyttning det normalt förär denav vara som
berörde med utgångspunkt från dennes önskemål och behov i såväl arbe-

fritid. Tidsaspekten skall beaktas i förhållande till övrigate med-som
trafikanter fårdmedel och med resrutt.samma samma

föreslår förändringJag praxis det gällernär med skadoren av personer
FÖDoch sjukdomar i 1991:5. Personer med mycket svåraryggen

ryggproblem, är bestående inte behandlingsbara,och bör kunnasom
beviljas bilstöd. Dessa kan väsentliga förflyttningssvårigheterhapersoner
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kommunikationer.inte använda allmännaoch kan
ii sig funktionshinderKortvuxenhet bör betraktas väsent-ettsom som

förflyttningsmöjligheterenskildes och börlig utsträckning begränsar den
faktor vid bedömningen till bilstöd. Idenbetydelsefull rättutgöra omen

FÖD publicerat 1990:13 bedömdes dendom kortvuxna IIsom om
detsökandes psykiska besvär på grund kortvuxenheten. Jag attmenarav

bedömning förflyttningsproblemmåste kortvuxnasske generösare aven
FÖD-målii med rörelsehinder vad sker dag sesamband än som

276691.
till på fobi eller ocheller ångest, exempel grundStark mag-oro av

motiveraväsentliga förflyttningssvårigheter ochtarmsjukdom, kan vara
Respekten personliga integriteten skall härbilstöd. för den väga tungt

så liv möjligttillsammans målet enskilde normaltmed den ettatt somge
FÖD.fastlagtfårlångvarig sjukdom. Dettatrots vara avanses

beviljas i förebyg-framförts bilstöd bör kunnatillhar utredarenDet att
FÖD-mål 1992-03-16, 1991 :30l992:7, II,syfte. publiceradegande I

1989-11-07 finns1989:571991:30 1991-10-03,1991-10-08,
viktigt dessa målsamtliga beviljats bilstöd.flera exempel Det är attsom

aktuella diagnosernaför i måleninte grund deenbart används attsom
heller frågaintebilstöd likartade förhållanden.skall beviljas under Det är
sjukdomarförebyggandebevilja bilstöd för något slags allmäntatt avom

medicinskaföreliggerfunktionshinder. Bilstöd skall beviljas detoch om
väsentligainnebärför förflytta sig påskäl sättettatt somen person

skallsjukdomförflyttningssvârigheter, för inte allvarlig skada elleratt
uppstå eller förvärras.

betydelse hur de allmännatill bilstöd saknar detdet gällerNär rätten
användabeskaffade. enskildes möjlighetfärdmedlen är Den attorten

i bedömningen först detkommunikationer skall närallmänna vägas
bilstödförflyttningssvårigheterna så svårainte uppenbart ärär attatt

skall beviljas.
ytterligare 500-3 000Enligt förslag kommmer ldessa attpersonerca

omfattas till bilstöd.rättenav

Anpassning

nödvändig förviss åtgärd,råder tveksamhetdet ärNär ut-somom en
bilstödet hjälpme-nyttjandet bilen, faller inom för eller annanramenav

sinsmyndigheterna emellan kommadelsverksamhet, bör överens om
emellertid detstå för åtgärden. Försäkringskassan bör haskallvem som
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för det tänkta bilen fungerarutnyttjandet för denyttersta ansvaret att av
enskilde. betyderDet exempelvis funktionshindradeden behöveratt om

speciell förrullstol kunna framföra sin bil bör detatt yttersten vara
försäkringskassans uppgift till fårhan eller hon den ledatt att ettse som
i anpassningen.

Utrustning

varithar problem skiljaDet mellan basanpassning specialanpass-ochatt
ning på kassoma. Min uppfattning bilstödsberättigade intedenärute att
skall hänvisad till välja bilmodelldyrare variantattvara en av en

sitt funktionshinder.grund dessutom angeläget motverkaDet är att attav
bilstödsberättigade för anpassningsbidrag tvingas till föratt ta sam-
hället dyrare alternativ. extrautrustningAllmänt det billigareärsett om

direkt i fabrik bilen efterhand.skall byggas i Bidragänmonteras om om
till anpassning därförbör kunna motsvarande mellanskillnaden mel-ges
lan grundmodell bil variantoch dyrare har den utrust-en enav en som
ning behövs.som

förmånsvärderingRS Vss

Försäkringskassoma hittills instrument ihar saknat använda sinett att
Standardutrustningbedömning vad är och vad basanpass-ärav som som

ning. Riksskatteverket löpande rekommendationer förmåns-utger om
för beskattning.värdet för tjänstebilar I rekommendationerna anges

extrautrustning. ocksåockså vad vadär Manatt anse som angersom
grundmodell.medsom avses en

för liknan-grundrekommendationerJag RSV:s kan utgöraatt enanser
därmed kansåanvisningar från till försäkringskassoma,de RFV att man

bestämning standard.få vad ären gemensam av som

Släpkärra

sigmåste användadekonsekvens funktionshinder för mångaEn är attav
toalettstolar ärel-rullstolar,hjälpmedel olika slag, såsom t.ex. somav av

syftetsamband medspeciellt harutformade eller hjälpmedelandra som
förjag släpkärramed Som logisk följd detta att enresan. en anserav

anpassnings-hjälpmedel förbör falla inomkunnatransport av ramen
bidraget.



Sammanfattning18

torde intehär släpkärrabehöver denAntalet typen avpersoner som
med-framför allt harsärskilt handlarDetstort. om personer somvara

assistent med sig under ochföräldrar eller personlighjälpare, somresor
då hjälper till lasta.att

bilKostnader för större

blivit möjligt förtekniken utvecklats har detEfter hand har personersom
själva bil. Problemetomfattande funktionshinder köramed mycket att

i förutsätter bil s.k.tekniken den allmänhetmed är van-typ,att en av
bilar.andraoch dyrare änär störresom

förbidrag utgå inomdärför rimligt skall kunnafinner detJag att ramen
bilstödsbe-följer denanpassningsbidraget för merkostnader attavsom

in i rullstol.det går köra med Jagfordonrättigade behöver attett som
förberoende rullstolfunktionshindradedå bl.a. den ärtänker att av

själv flytta sig i och rullstolen. Detförflyttningar och inte kansina ur
självaförbetydelsefullt bil andra demed änkan störreäven somvara

ocksåi sin rullstol harbehöverkör fordonet. Den sammaegensom resa
be-funktionshinder kanmed omfattandeBåde barn ochbehov. vuxna

situationen.ñnna sig i den
normalbilförmellan prisetNivån bidraget täcka skillnadenbör en

enskilde väljerpriset för adekvat biloch lägsta Den natur-van-typ.en av
bidraget beräknas efter denönskar,ligtvis bil han eller honden men

funktionshindrade skall kunnaförnödvändig denmerkostnad är attsom
använda fordonet.

till 80 000uppgåsärskilt bil skulle därmed kunnaBidraget för stor
kronor.

anpassningsâtgärderBedömningen av

anpassninglångsiktigt perspektivkan anlägga änMan attett enmer
paraplegikerDanmark perso-fungerar för stunden. I t.ex. attmananser

handfunktionemapå sådan nivå ochryggmärgsskadormed att armner
två, delsservostyming anpassning. Skäleninte få ärpåverkas skall som

och såledesandraofta hand med manöverorganharatt upptagenenman
åstadkommerdels rattandetbara hålla i med hand ochkan attratten en

därför börsikt till skador ochmotvridning i på kan ledasomen ryggen
underlättas.

hjälpmedelsingenjörerhjälpmedelstekniker och ärArbetsterapeuter,
hjälp-praktik det gällernågon utbildning ochyrkesgrupper har närsom
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medel och anpassning dem. såledeskan behjälpliga förDe attav vara
förbättra sittkomforten i bilen, råd utformningspeciellge om av grepp-
funktioner och liknande bedöma fordras förvad kunnasamt att tasom
med hjälpmedel i fordonet, eventuella förändringar hjälpmedelsbe-av
hovet m.m.

Vinterklimatet mäste påverka både till bilstöd och vilkarätten anpass-
ningsåtgärder behöver Utrustninggöras. Centrallås kupé-ochsom som

kan nödvändigvärmare den bara behövs året.även delvara om en av

Kompetens i anpassningmågor

Samlad kompetens det gäller bedöma anpassningsbehovnär finns föratt
närvarande på Handikappinstitutet och vid bådade anläggningarna i

Hedemora och Kävlinge.AMU AMU När det gäller trañksäkerhets-

väsentligaspekter Vägverketär en resurs.

Ackreditering bilverkstäderav

Enligt min uppfattning kan den verksamhet Vägverket bedriversom
kunna utnyttjas och kompetensen vid Vägverket, kunna göraattmera
helhetsbedömningar, byggas skulleDet kunna inte obetydligaut. ge
besparingar området. anpassningsärendenaNär okomplicerade ochär

vid förbehåll iuppenbara körkortet kopieringeller tidigaret.ex. av-
anpassning finns ingen anledningdäremot konsultera oberoendeatt-
bedömare.

ställas särskilda krav kompetensDet bör för bilar.att anpassa
Kortutbildningar Handikappinstitutet,anordnade länghart.ex.av som

gedigen erfarenhetoch för ackredi-området, kunna grundskulle vara
tering behöriga bådeverkstäder. Prövningen bör omfatta kunnandetav

gäller anpassningarnär det ekonomisk stabilitet hos företaget.och
föreslår får utforma kravspecifika-Jag Vägverket uppdragetatt att en

tion verkstäder får fordon förför anpassningar funktions-görasom av
hindrade. Utifrån denna ackrediteringkravspecifikation kan sedan ske

förStyrelsen ackrediteringteknisk SWEDAC.genom
Även finnsdet skäl för försäkringskassoma rådgöra med olikaattom

yrkesgrupper arbetsterapeuter så blir regionala bilin-och läkare, desom
spektörerna de naturliga rådgivarna kompliceradegällernär det anpass-
ningar.
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anpassningsbidragGrundbidrag för

Försäkringsöverdom-jag mig imin mening, då stöder domEnligt en
refererad, socialförsäk-1990-12-28 inte kan240889:1,stolen ärsom

till sökandeanpassningsbidragringsnämnden besluta enbart en omom
uppfylla förut-Självfallet måste den sökandevill ha detta.denne endast

efter sådan prövning kunnasättningarna enligt skallFBH, an-men
förutsätter detbil. Självfalletpassningsbidrag behöva köpa attattutan ny

anpassningen.för aktuellalämplig denbilen i sådant skick den ärär att

anpassningsbidragtillRätt enbart

för till bilstöd kanuppfylla kriterierna i 2 § FBH rättUtan att en person
för köra den.omfattande anpassningar bilen kunna Ibehöva rätt attav

anpassningsbidrag. Eftersom kunskapeningen möjlighet fådag har de att
ekonomiska konsekvenserna dessaotillräcklig deär att gruppergeavom

förslag. ställetsådantanpassningsbidrag, jag inte beredd lägga Iär ettatt
tillutvidgadföreslår jag försöksverksamhet i två län med rätt anpass-en

tvåårsperiod.ningsbidrag under en
i måni sådant sammanhang vadockså värdeDet år att ett rese-seav

sådan härriksfärdtjänst påverkasfrekvensen färdtjänst ochmed av en
respektivei län.genomföras försäkringskassomaåtgärd. Försöket bör av

jag till 10 miljonerKostnaderna beräknar kronor.

Bilstödet till föräldrar

föräldrarnas in-sammanräknaframförts inte skallharKrav att man
familjestödanskaffningsbidrag. Andratillvid prövningkomst rättav

någotjag inte ñnnaföräldrarnas inkomster och kansig bådagrundar
frångå gäller bilstödet.skäl till det detnäratt

förälderinkomster inte skall beaktasföräldrarnas närhar krävtsDet att
föreslå någontänker intebilstöd för hemmaboende bam.söker Jagvuxet

på denInkomstunderlaget skall räknasförändring i avseendet.det som
bilstöd.söker

tillfamiljehemsföräldrarsfrågan rätthar mycketJag övervägt omnoga
redovisatiSocialstyrelsen har frågan ochbilstöd. rapportutrett argu-en

förfamiljehemsföräldramas kostnader det place-för förment att ansvaret
ligga berörd huvudman.rade barnet skall

funnitSocialstyrelsens ochtagit delhar delJag attargument nuva-av
intetill bilstöd bör ändras.prövning föräldrarsordning för rättrande av
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förutsätter familjehemsplacerade funktionshinder,harJag barn,att som
ansvarig myndighet förutsättningarna förde nödvändiga kunnaattav ges

förflytta sig obehindrat tillsammans sin familj.med

Bilstödets konstruktion

erhåller assistansersättning enligt får tillOm LASS, rättpersoner som
bilstöd inte full förtidspensionde arbetar uppbär och sak-även utanom

möjligheterkörkort, skulle det i väsentlig grad förbättra deras attnar
i sådan åtgärd logiskt fullföljandedelta samhällslivet. jagEn ettser som

till personlig assistent.rättenav
utvidgning bilstödet bil-bedömer sådan skulle öka antaletJag att en av

stödsberättigade 2 000 Beräkningen emellertidmed är osä-personer.ca
assistansreformen just håller genomförasker då och kunskapernaatt

bristfälliga.ännu ärom gruppen
Enligt min mening sådan utvidgning personkretsen genomfö-kan en av

samhällsekonomiska kostnader. drar jagökade slutsatsenDenutanras av
i väsentligtalar utsträckning hänvisad tillden här äratt omgrupp

för sittfärdtjänstens specialfordon resande.
statistik områdettillgänglig det gäller reskostnader,Tyvärr närär

resfrekvens alltför ofullständig för tillåta beräkningar,reslängd, attmm
precisa för kunna ligga till för förslag.tillräckligt grundär attsom

beräkningar jag gjort utifrân knapphändigaledning denMed de sta-av
tistik finns, jag slutsatsen betydande besparingar kandrar görasattsom

erhåller assistansersättning enligtinom färdtjänsten personer somom
samtidigtbilstöd. funktionshindradefår till denLASS Dettarätt som

vinner väsentligt På grund osäkerheter-ökat oberoende i sitt resande. av
jagi jag förslagunderlaget inte beredd Däremotär läggaatt serna nu.

så nödvändigadet synnerligen angeläget frågan prövas snartattsom
beräkningar kan göras.

Ãldersgränser

ifrågasatts i olika50-årsgränsen i 3 likväl 65-ärsgränsen hargrupp som
1988. 50-ärsgränsensammanhang bilstödsreformen dragensedan år är

ingen möjlighetekonomiska ekonomiska jagskäl. skäl tyvärrAvav ser
i bilstödet.lägga något förslag förändring åldersgränsernaatt om av
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Körkortskrav 3i grupp

på körkort i 3 också kritiserats såsom orättvist.harKravet De somgrupp
verkligen bil för förflyttningar får inte möjlighet köpabehöver sina att
bil. får statlig assis-har skissat förslag till bilstöd för demJag ett som
tansersättning. Genomförs i framtiden kommer de hardet störstsom

bil.med sina förflyttningar möjlighet köpa dags-problem Iatt attges en
jag ekonomiska inte föreslå några förändringarläget skäl bereddär attav

körkortskravet.av

Inplacering personkretseni

minska i sökandeskoncentrationen kring arbetet och stället denFör att se
resebehov i helhetspespektiv föreslår jag de förstaatt treett grupperna

18-49läggs och koncentreras ålder. deFörsta år ärom gruppen som
ellerår och har körkort. inte kan köra själva skall de ha arbeteOm de

utbildning i enlighet för Andramed kraven nuvarande grupp gruppen
yrkesinriktad50-65 år bedriver studier ellerde och har arbete,är ärsom

rehabilitering. Tredje 50-65 år, har lämnat arbets-deär ärgruppen som
haft bilstöd ochmarknaden med förtidspension eller sjukbidrag och har

tiden minst månader. Förändringen inte avseddunder den arbetat ärsex
utöka personkretsen.att

12000mil

förslag 12 000 mil eller sju år skullehar där kördaJag övervägt ett vara
för bilstöd. avstår jag från lägga förslagkostnadsskälgräns Av attnytt

förändring.om

bidragsnivåerIndexuppräkning av

föresla-kontinuerlig uppräkning bidragsnivåema har detFör att en av
gits någon form indexuppräkning anskaffningsbidra-grund- ochav av

1988.bidragen höjts gång sedanDe nuvarande har En automa-gen. en
sina fördelar.tisk uppräkning bidragsnivåema otvivelaktigthar Iav

välbetänkt hanuvarande statsñnansiella torde det dock inteläge attvara
utgiftsposter automatiskt ökar särskild kontroll.utansom
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anskafningsbidragenGrund- och

grundbidraget.centrala det gällerpunkter närärTre

Inkomstprövningen-
Nivån-

till grundbidragheltFöräldrarnas rätt-

inkomstprövas. Jaghela bidraget skulle atthar övervägtsDet att menar
samhälletsskallpå funktionshindret,grundatbehovetdet styraär som

jag intesituation. ärenskildes ekonomiska Däremotinteinsatser, den
ordentligföreslåväljergrundbidragethöja nivånberedd attutanatt en

svårti dag harhjälpa demanskaffningsbidraget förhöjning attatt somav
00040 kr.anskaffningsbidraget högst Jagbil. dagfinansiera köp I ärav

justeringföreslår jagtill 60 000 kr.föreslår höjning Dessutom avenen
ordentligt stödinkomstlägstdem harinkomstniväema för ettatt somge

till bilköpet.
i olikakritiseratsgrundbidrag. hari halvt Dettahar dagFöräldrarna ett

lâgavlönade,ellerensamståendei föräldrar,finns dagsammanhang. Det
finansierade inte kan klarabilstöd därförsittinte kan attattta utsom

000höjs till 60grundbidragetföreslår därförbilköpet. Jag attresten av
för föräldrar.kr

Ãterkrav

föredispensdet skerbidragbeviljatssjälvtbarnet oavsettNär om-
medochâterkrävas. Ibilstöd kunnaföräldrarnasså skall18 års ålder -

rimligtdetföräldrartillgrundbidrag är attheltmitt förslag sammaom
bilstödsberättigade. Detandraförföråterkravsregler skall gälla dem som

förändring 14 § FBH.innebär aven
för-skallåterkravsreglernaföreslagitmotionärerharriksdagenI att
ochmånadenförstadeneftersjunker redanbilens värdesåändras att

efter denredanvärdebilenssjunkerrealitetenår.efter heltförst Iinte ett
bestämmelsenförändringföreslårmilen.körda Jag omförsta aven

IZ-månadsperiod.påbörjadvarjeutgår frånså denåterkrav att
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och bilstödetEU

Med anledning det utredningen 1991:03S socialförsäkring-av som om
och EG anfört effekterna ikraftträdandet före-EES-avtaleten om av av

slår jag förändring bestämmelsen äterkrav i FBH.en av om
En beviljats bilstöd skall åläggas betala tillbaka grund-attperson som

bidrag och anskaffningsbidrag intehan längre uppfyller bosättnings-om
villkoret och inte heller i övrigt enligt bestämmelserna i förordning EEG
140871 längre berättigad till vårdförmäner iär Sverige. återbetal-Det
ningspliktiga beloppet skall minskas i enlighet med mitt förslag till för-
ändrad bestämmelse äterkrav. Undantag från åtebetalningsskyldig-om
heten bör kunna medges det finns särskilda skäl.om

Kostnadsberäkningar
Genom mina förslag bedömningen väsentliga förflyttningssvärig-om av
heter beräknar jag 1 500-3 000 fler kommer fäkunnaatt attca personer
bilstöd under sjuårsperiod. merkostnad 147,5-295En miljoneren
kronor.

Att använda RSV:s förmånsvärdering vägledning i bedömningensom
vad skall basanpassning, användandet Vägverketsav som anses vara av

kompetens i anpassningsfrågor ackreditering bilverkstäder räknarsamt av
jag med kommer innebära besparing 35 sjuårs-mkr underatt en en
period.

Genom inräkna släpkärra i anpassningskostnadema för vissa ökaratt
kostnaderna med 14 mkr perioden.under har räknatJag med att ca
1 000 kommer beviljas släpkärra anpassning.attpersoner som

Kostnaderna för bidrag till bil beräknar jag till 30 mkr ochstörre att ca
600 kommer beviljas detta under sjuârsperiod.attpersoner en

Höjningen anskaffningsbidraget till 60 000 beräknar jagkr kostarav
136,3 mkr.

Höjningen grundbidraget för föräldrar jaghar beräknat kostar 120av
mkr.

Kostnaderna för de ändrade återkravsreglema jag till 3,2beräknar mkr
under sjuårsperiod.en

Totalt kostar förslagen 416-563 mkr under sjuârsperiod eller 59,4-en
80,4 mkr år.per
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Författningsförslag

Förslag till ändring i

förordningen 1988:890 bilstöd tillom

handikappade

Härigenom föreskrivs 1-7, 11, 13 14 i förordningen§§att samt
1988:890 bilstöd till handikappade skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Inledande bestämmelser

1 §

Statligt bidrag till handikappade Statligt bidrag till funktionshind-
och föräldrar till handikappade och föräldrar tillrade funktions-

förbarn attanskaffa motorfordon hindrade förbarn anskaffaatt
lämnas enligt föreskrifter i denna motorfordon lämnas enligt före-

förordning. skrifter i denna förordning.
handläggningenFör frågor enligt förordningenbidrag gällerav om

lagen 1988:360 handläggning bilstöd tillärenden handikap-om omav
pade.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

ifunktionshindradMedifunktionshindradMed avsesavses
pådenförordningpä dennaförordning dendenna somsom -

funktionshinder,grundfunktionshin-varaktigtgrund somavav
tillfällig ellerinte över-svårigheterväsentliga ärharder meratt av

svå-väsentligahargåendehand ellerpåförflytta sig naturattegen
vidförflytta sig,righeterkommunikationer.allmännaanlita attatt

med sigkunna bäraförflyttning
medliknandeportfölj ellerväska,

ellerochhändersina attarmar
färdmedel.allmännaanvända

medden,likställasförordningentillämpningskall vidförälderMed av
dehaft barn,eller hargift eller harvariteller harföräldernvilken är om

sammanbor.stadigvarande

3§

förBidrag lämnasförBidrag lämnas
personbil,anskaffningpersonbil,anskaffning mo-avmo-av

moped,torcykel ellermoped,torcykel eller
personbil,ändring2.fordon motor-ändring avett som avsesav

moped, ellerellercykelelleri
anord-särskildanskaffningsärskild anord-anskaffning avav

motorcykelpersonbil,páningifordonning pâ ett avsessom
moped.eller

enligtsärskild anordningSom

finnsdetpunktentredje omavses,
funk-grundskäl påsärskilda av

rullstol,tionshindrets ävenart
framförandeförnödvändigärsom

medsläpkärraochfordonet,av
kapell.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om det finns särskilda skäl på det finnsOm särskilda skäl på
grund handikappets eller grund funktionshindretsartav artav
andra omständigheter, lämnas eller andra omständigheter, läm-
bidrag för anskaffning eller änd- bidrag för anskaffning ellernas
ring motorfordon ändringän motorfordonannat änannatav av

i första stycket 1 eller i första stycket 1 ellersom avses som avses
för anskaffning särskild anord- för anskaffning särskild anord-av av
ning sådant fordon. ning sådant fordon.ett ett

4§

Bidrag lämnas i form grundbidrag, anskaffningsbidrag ochav anpass-
ningsbidrag. Grundbidrag och anskaffningsbidrag får inte lämnas för
fordon anskaffats innan beslut till bidragrätt har meddelats.som om

Beviljat bidrag skall användas
inom 30 månader från beslutet.

5§

Bidrag lämnas Bidrag lämnas till jimktionshind-
till handikappad under radärsom

65 år och beroende så- fyllt 18är 50 årinte ochettav som men
dant fordon 3 föri §som avses som

arbete få försörj-sin själv skall bruka fordonetatt genom a. som
ellerning väsentligt tillskott till förare,ett

försörjningsin eller för arbete får väsent-att ettgenom- genom
gå yrkesinriktad utbildning eller ligt tillskott till försörjningsin
genomgå yrkesinriktad rehabilite- eller

underring vilken han eller hon yrkesinriktad utbild-genomc.
får utbildningsbidrag enligt för- eller yrkesinrilaadning rehabilite-
ordningen 198 7:406 arbets- under vilken hanring eller honom
marknadsutbildning eller rehabili- får utbildningsbidrag enligt för-
teringsersättning enligt lagen ordningen 1987:406 arbets-om
1962:381 allmän försäkring, marknadsutbildning eller reha-om

biliteringsersättning enligt lagen
1962:381 allmän försäkring,om
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Föreslagen lydelselydelseNuvarande

år65fyllt 50 inteunderhandikappadtill är mensomsom
förutsättningunderbeviljatsefter haår och,65 somatt samma

ellerb eller 1punkt 1ilämnatenligt harbidrag c,angesar-
med förtidspensionbetsmarknaden

sjukbidragbeviljatseller har en-
försäkring,allmänlagenligt om

eller
år,65fyllt 50 intehandikappadtill än mensomsomannan

arbetsmarknaden medlämnatfyllt 182 och1 elleri somsomavses
har beviljatsellerförtidspension50 år.intemen

allmänenligt lagensjukbidrag om
tidigare haftochförsäkring som

denna tidunderbilstöd och

för fåhaft arbete väsent-atta.
försörjningtillskott till sinligt

eller
yrkesinrik-sådangenomgått

rehabiliteringellertad utbildning
punkt 1i c.angessom

tillBidrag lämnas äventillBidrag lämnas även
förälder medfunktionshindradförälder medfunktionshindrad

18 år ellerbarn under18 år ellerunderbam
funktionshindratmedförälderfunktionshindratmedförälder

förutsättning föräl-underbam,föräl-förutsättningunder attbarn, att
ochmed barnetsammanbordernochmed barnetsammanbordern

för för-fordonbehovför för- harfordonbehov etthar ett avav
med barnetflyttning tillsammansmed barnet.flyttning tillsammans

bidragsberättigadedenochochstycket 3enligt ErstaBidrag att
fordonetbrukasjälv skallunder förut-lämnasandra stycket som

funk-Bidragsberättigadförare.bidragsberättiga-densättning att
punktenligttionshindrad förälderfordonetskall brukasjälvde som

själv brukadock inteI behöverstycketenligt förstaBidragförare.
makeförarefordonettill denoch 2 lämnas1 även omsomsom

anlitassammanboende kanellerförut-underkörkort,inneharinte
förare.kannågonsättning att somannan

förare vidanlitas resorna.som



Fötfattningsfijrslag 29

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§

Helt grundbidrag lämnas med Helt grundbidrag lämnas med
högst 60 000 kronor till bidrags- 60högst 000 kronor till bidrags-
berättigad i 5 § första berättigad i 5som avses som avses
stycket.

Halvt bidrag lämnas med högst
30 000kr0n0r till bidragsberätti-
gad i 5 § andra stycket.som avses

Vid anskaffning motorcykel eller moped lämnas dock grundbidragav
med högst 12 000 respektive 3 000 kronor.

7§

Anskaffningsbidrag lämnas med Anskaffningsbidrag lämnas med
högst 40 000 kronor. högst 60 000 kronor.

Helt sådant bidrag tilllämnas bidragsberättigad årliga bruttoin-vars
komst understiger 88 000 kronor.

Till den årliga bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor ellervars mer
lämnas anskaffningsbidrag med högst följande belopp:

Årlig bidrags- Bidrag i Inkomstintervall Bidrags- Bidrags-
bruttoinkomst % belopp andel % krav summa

helt bidr. kronor

88 95000- 999 90 36 000 88 000-103 990 90 54 000
96 000-103 999 80 32 000 104 000-lll 999 80 48 000
104 000-l11 999 70 28 000 112 000-119 999 70 42 000
112 000-127 999 60 24 000 120 000-127 999 60 36 000
128 000-135 999 50 20 000 000-135 50128 999 30 000
128 000-135 999 40 16 000 136 000-143 999 40 24 000
136 000-143 999 30 12 000 144 000-151 999 30 18 000
144 000-151 999 20 8 000 152 000-159 999 20 12 000
152 000-159 999 10 4 000 160 000- 0 -
160 000- 0 -
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lydelseFöreslagenNuvarande förslag

anskaffnings-Grundbidrag ochanskaffnings-Grundbidrag och
tillsammans intebidrag får över-överstigatillsammansbidrag får

anskaffningskost-fordonetsstigaanskaffningskostnadfordonets
nad.Vid35 000 kronor.med högst

mopedmotorcykel ellerförvärv av
och anskafnings-grundbidragfår

överstigatillsammansbidrag
anskamzingskostnadmedfordonets

000respektive 3000högst 12
kronor.

grundbidraget.påi första handAvräkning skall göras

9§

medlämnasAnpassningsbidragmedAnpassningsbidrag lämnas
kost-det beloppkost- motsvararbeloppdet motsvarar somsom
ellerändringför sådannadenändring ellerför sådannaden avav

be-fordonet,anordningfordonet, be-anordning somsom
funktionshindra-denförhandikappade hövsför denhövs attatt

det ochbrukade skall kunnaochdet ärbrukaskall kunna somsom
till for-lämpligt med hänsynfordo-till ärhänsynlämpligt med

skick.ålder ochdonetsskick.ochåldernets

ll§

grundbidrag ellereller LämnasgrundbidragLämnas an-an-
sju årinnan harskaffningsbidragsju år harskaffningsbidrag innan

fatta-förflutit beslutsedanfatta-beslutförflutit sedan senastsenast
till sådantmedge rättdestill sådantmedge rättdes attatt omom

min-bidragetbidrag skall detmin-bidragetskall detbidrag nyanya
tidigare erhållnamed detskaserhållnatidigaredetmedskas

skallbeloppbidraget. Detskallbeloppbidraget. Det somsom
minskas medskallavräknasmedminskasskallavräknas enen

12-påbörjadför varjesjundedelhelt årvarjesjundedel för som
månadersperiod.tidigaresedan detförflutithar

betaladesbidraget ut.



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13§

Anskaffningsbidrag enligt denna Anskaffningsbidrag enligt denna
förordning skall minskas med förordning skall minskas med
sådana bidrag till inköp for- sådana bidrag till inköp for-av av
donet den handikappade får donet den funktionshindradesom som

från kommun eller landstings- får i form försäkringsersätt-en av
kommun eller i form försäk- ning.av
ringsersättning.

14§

Grundbidrag eller anskaff- Grundbidrag eller anskaff-
ningsbidrag skall betalas tillbaka ningsbidrag skall betalas tillbaka

bidragsmottagaren säljer bidragsmottagaren säljerom om
eller på avhänder sigsätt eller påannat avhänder sigsättannat
fordonet innan sju är har förflutit fordonet innan sju år har förflutit
sedan bidraget beviljades, sedan bidraget beviljades,

bidragstagaren har avlidit bidragstagaren har avliditom om
innan sju år har förflutit sedan innan sju år har förflutit sedan
bidragen beviljades, bidragen beviljades,

handikappat barn funktionshindratett barnettom som om
i 5 § andra stycket efter i 5 § andra stycketattavses som avses

ha uppnått 18 års ålder själv själv beviljats bidrag enligt denna
beviljats bidrag. förordning,

bidragsmottagaren bosätterom
land ochsig i i övrigtävenannat

längre harinte till várdfömtå-rätt
i Sverige enligt lagenner

1992:1776 samordningom av
för social trygghet närsystemen
flyttar inom Europeiskapersoner

ekonomiska samarbetsområdet

EES.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

âterbetalningspliktiga be-återbetalningspliktiga be- DetDet
minskas medskallloppetsjun-minskas medskallloppet en un-en

tolvmå-påbörjadför varjededelvarje helt år harfördedel som
förflutitnadersperiod harbidraget betaladesförflutit sedan som

Ombetaladesbidragetsedansärskilda skäl,finns ut.Om detut.
får bi-särskilda skäl,finnsdethelt ellerfår bidragsmottagaren
delvisellerheltåterbetalnings- dragsmottagarenbefrias fråndelvis

återbetalningsskyldig-frånbefriasskyldigheten.
heten.
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1 Inledning

1.1 Utredningsuppdraget

Bilstödsutredningen 1993 1993:05S tillsattes med huvuduppgiften att
Ärutvärderinggöra och bilstödetöversyn till handikappade. för-en av

ändringar motiverade skall åtgärder föreslås för få till stånd välatt ett
fungerande för bilstöd dir. 1993:35. Direktiven i sin helhetsystem
återfinns bilagasom

På grund skillnadernade mellan olika försäkringskassors be-storaav
dömningar skall utredningen innebördenöverväga och tillämpningenav

begreppet väsentliga förflyttningssvårigheter för bevilja bilstöd.attav

Övervägandena inbegripabör den enskildes samlade behov för-av
flyttningar.
Dessutom bör utredaren riskenöverväga för allvarliga försäm-om
ringar skador bör vid bedömningenvägas någon harav av om
väsentliga förflyttningssvårigheter.

direktivetI särskiltpekas och armamputerade i dagarmsvaga som
inte får bilstöd.

Utredningen skall vidare analysera eventuella skillnader mellan olika
handikappgrupper när det gäller möjligheterna få bilstöd och föreslåatt
åtgärder för minska obefogade skillnader.att

Riksförsäkringsverket RFV har i uppföljningsrapport 199219en
försäkringskassoma varit för med beviljaansett att generösa att anpass-

ningsbidrag de välnär har beviljat bilstöd. vidhar uppföljningDet RFV:s
också framkommit många försäkringskassor har problem medatt att
bedöma den sökande har till anpassningsbidragrätt vilkenochom an-
passning behövs för den sökande skall kunna använda fordonet.attsom
Utredningen skall kartlägga problemen med anpassningsbidraget.

Utredningen skall också bedöma anpassningsbidragenbart skallom
kunna lämnas i fall villkorende för bilstöd inte uppfyllda fulltär ut.

Utredaren skall i övrigt bidragetsöver konstruktion och prövase om
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något avseende.ifinns ändra dennadet skäl att
svårtdetförsäkringskassoma är1992:9Enligt RFV:s attrapport anser

FÖD syftedomar.Försäkringsöverdomstolens Ipraxisläsa attutatt ur
analyseraskall utredarenåtgärdersärskildabehövs någradetpröva om

FÖD.frånskillnaden i domar
oktoberi kraft den 1träddebilstödsreglemamed deochI somnya

möj-första gångenfunktionshinder förtill bam med1988 fick föräldrar
huranalyserakartlägga ochUtredningen skallstatligt bilstöd.ligheter till

ochfunktionshindrade barn prövafamiljer medfungerat förbilstödet
flera funktions-familjer medSärskilt skallförändrade regler.behovet av

uppmärksammas.hindrade barn
frågor bilstöd änandrafrittstår det utredarenDessutom att ta omupp

direktiven.redovisas idem som
olikamellan deprioriteringar göraskostnader skallgällerdetNär

innebärförslagfinansierafram. Möjligheternaförslag läggs att somsom
delarandrarationaliseringarkostnader börutökade prövas avgenom

s.k.dir. 1984:5, deutredningen inteomfattasDockinom bilstödet. av
noll-direktiven.

uppläggningArbetets1.2

samladesInledningsvis1993.i augustisitt arbeteUtredningen började
medvidin. skedde mötenbilstödeterfarenheter Det representanterom

försäk-tjänstemänintervjuer medvidhandikapporganisationer ochför
bevilja bilstöd. Dessutomförutsättningarnautrederringskassoma, attsom
tagits tillvara.utvärderingsrapporteruppgifterna ihar RFV:s

komplet-Vissautvärderingsrapporter.frånStatistik har hämtats RFV:s
med-199293, harbudgetåret RFVfrämst rörande detteringar, senaste

gång.verkat med under arbetets
svårt läsadet ärförsäkringskassomadirektiven attI attatt anseranges

FÖD:s ochanalysera dettaskallutredarenpraxis domar och attut ur
syfte hardettaminska dem. Iåtgärder fördet krävs ut-pröva attom

FÖD:s till1988 framfrån oktoberdomarsamtligagått igenomredaren
tillhandahölls1993. RFV.hösten Domarna av

gjordeverksamhetanpassningsverkstädemasöka kunskapenFör att om
Handikappinstitutetsbesöksakkunniga ochmedutredaren, expert,

verksamheten.informeradesbilverkstad och om
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Uppgifter bilstödet i de nordiska tillhandahållitsländerna harom av
Nordiska för handikappfrågor.nämnden

syfte fråganbereda bilstöd vid medlemskap i har utreda-I EUatt ettom
samrått med sekreteriatet till utredningen socialförsäkringen ochren om

1991:03.EG S
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nuvarandeBakgrund och2

bilstöd

kombination medvälfärdspolitikigenerellasamhällsutvecklingen med sin
årtiondena avsevärthandikappâtgärder har under deolika riktade senaste

miljfunktionshinder. ö-med Denlevnadsvillkoren förförbättrat personer
ocksåaccepterad, harhandikapp, allmäntpå ärrelaterade nusomsynen

förändringar.bidragit till positivadessa
svårtfunktionshinder harmedförSamhällets insatser attsompersoner

kollektiv-tillgängligheten inompå Ökaförflytta sig går bland annat ut att
bil.till inköpbidragtillhandahålla färdtjänst ochtrafiken, attatt avge

funktions-föri trafikförsörj ningenbasen ävenKollektivtrafiken skall vara
kommunikatio-till de allmännakomplementfárdtjänstenhindrade och ett

möjligheterfunktionshindradesförbetydelseFärdtjänsten har stornema.
möjlig-dock störreaktivt liv. bilenDensjälvständigt ochtill ett geregna

till oberoende.heter
liv pålevafunktionshinder chansenmed ettBilen att egnager personer

till denknytsfamiljebil.vanlig DenBilen blir något änvillkor. enmer
främstförst ochförfogandestå tillmåsteochfunktionshindrades behov

Därmed ställshjälpmedel.funktionBilen får därmedför denne. ettsom
driftssäkerhet.krav bilensockså höga

Bakgrund2.1

tillstatligt bilstödgångenför förstainfördes1940-talet ettslutetI av
studier.ochfrån arbetetill ochunderlättaförhandikappade att resor

dellängeochnäringshjälpenstatligaingick i denStödet pen-en avvar
Succesivt fördesverksamhet.invaliditetsförebyggandesionsstyrelsens

1962 heltjuliden lArbetsmarknadsverketnäringshjäpen tillöver som
verksamheten.övertog

grundadeindividuellt ochbörjaniskeddestödbehovetPrövningen av
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sig på praxis. år 1965 infördesFörst regel inkomstprövning. Sam-en om
tidigt utökades stödet möjlighet räntefritt lån med högstattgenom
21 000 kr inkomstprövning. Bidrag till anpassning bilenutan av var
maximerat till 6 000 kr inkomstprövades inte.men

Under många år gjordes inkomstprövningen i förhållande till den sö-
kandes civilstånd och familjesituation. den l juli 1976 ändradesFr.0.m.
reglerna så den ekonomiska prövningen grundades endast på denatt

inkomst.sökandes för anpassningsbidragetsGränsen storlek slopa-egen
des medan möjligheterna till räntefria lån begränsades uppgifterna häm-
tade bilstöd till handikappade, 1982:44.Nytt SOUur

vidga möjligheterna för funktionshindrade få tillgång tillFör att att
bil tillsattes utredning 1979 dir. 1979:44. Betänkandet Nyttegen en

bilstöd till handikappade 1982:44 lades fram år 1982,SOU leddemen
inte till några reformer bilstödet. år fick särskildFyra ut-av senare en
redare S 1986:01 i utvidgninguppdrag utreda personkretsenatt en av
för till bilstöd. Utredningen resulterade i förslag till bilstöd,rätt ett nytt
Bilstödet åt handikappade 1986: till propositionDs S l 1 och ledde en
1987 88:99 bilstödspropositionen. information utredningendenMer om
och åtföljande proposition följande sidor.ges

Bilstödet före den l oktober 1988 riktat till bildem behövdevar som
för kunna bedriva förvärvsarbete, yrkesinriktad utbildning elleratt upp-
bar utbildningsbidrag för yrkesinriktad rehabilitering. Bidraget in-var
komstprövat uppgick till 35 000 föroch högst kr köp bil innanstraxav
den lagen infördes. tid bidraget inköpetUnder täckte helanya en av
bilen.

efterbil fick ske fem år behovetByte byte kunde styrkasav om av av
trañkinspektör bilinspektör vid dåvarande Trañksäkerhetsverket.eller
Om det fanns särskilda skäl bilen tidigare.kunde bytas

Utöver bidraget till bilköp täcktes kostnaderna för anpassningden som
behövdes för föraren skulle bilen.kunna köraatt

Beslut bilstöd fattades länsarbetsnämndema, kunde överklagasom av
till Arbetsmarknadsstyrelsen i sista regeringen.och hand

198586Kostnaderna för Arbetsmarknadsverkets bilstöd budgetåretvar
35,7 miljoner kronor fördelat 742 beslut. 22,51 Av dettaca var ca

mkr Bilstödet handikappade, 1986:1anpassningskostnader SUr Ds
12.s.

bilstödet skatteförmåner. bilInom fanns dessutom Vid köptre av ny
kunde försäljningsskatten återfås. Funktionshindradebilaccisen kunde
dessutom få befrielse från årliga vägtrafikskatten fordons- och kilo-den
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meterskatt. Den befriats från vägtrañkskatt fick ansökan ben-utansom
sinbidrag med belopp motsvarade skatten 700 literett bensin.som
Förare dieseldrivnamed bilar befriades i stället från kilometerskatten.

juli 1985I 10 273 fordon befriade från vägtrañkskatt. Budgetåretvar
1985 86 återbetalades bilaccisen till 0001 ur 15.ca personer a.a., s.

bilstödDetta kritiserades bl.a. för sin begränsning den bidragsbe-av
rättigade personkretsen. Reglerna kritiserades också för bidrag ochatt
inkomstgränser alltför låga för stödet lämnades i flera formersamt attvar
och olika myndigheter. innebarDetta bland bilstödetav annat att var
svårt överblicka för enskilda.att

Mopedbidrag

Rörelsehindrade kunde tidigare efter ordination fâ trehjulig mopeden
hjälpmedel landstinget. Dock regel endast inte Arbets-som av som om

marknadsverket bidrag för bil. Den ordineratsgett moped kundesom en
få byta ordinationen kontantbelopp mopedbidrag förmot ett ett att- -
köpa bil. Handikappinstitutet utfärdade rekommendationer moped tillom
funktionshindrade det s.k. mopedbidraget. Rekommenderat bi-samt om
drag år 1986 8 500 kr.var

Enligt kartläggning Statens handikappråd Ds 1985:6S följde 15en av
landsting HI:s rekommendationer mopedbidragets storlek.om

Under år 1983 beviljades mopedbidrag till 1 000 med ettpersoner sam-
manlagt belopp 8,3 mkr.av

dagI mopedbidragetär i borta. Institutet skallstort sett starta ett ut-
redningsarbete och fritidshjälpmedel för funktionshindrade.sport- Iom
det sammanhanget kommer motordrivna förfordon och fritidsända-sport
mål behandlas, ochsnö- terrängskotrar.att t.ex.

finns förDet närvarande bidrag till anpassning bil maximeratmedav
belopp från 8 500 kr i sju landsting till ospecificerat maximibelopp i ett
landsting. nittonAv landsting, på utredarens förfrågan, harsvaratsom
fem inget kontantstöd för bilanpassning.

Antalet utbetalda bidrag år varierar istarkt de olika landstingen.per
Från åretstöd till trettio till fyrtio. förnyatFör bidragett attpar om
skall i allmänhet sju år ha Samtliga anpassningsstöd gäller denpasserat.

Örebrointe fåkan statligt bilstöd. läns landsting disponerar dess-som
avkastningen från fond, förutsättningenmedutom myndig-atten annan

het, vilket kan försäkringskassan, bidrar med motsvarande belopp,vara
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sjuCirka tilleller buss.bilför inköp50 000 kr,dock högst per-sexav
000100 kr.ungefäruppgår tillfondenmedelår får somursoner per

Utredning

utvidgningutredai uppdragñck1986:01Ssärskild utredare attEn en
iresulteradeUtredningenbilstöd.för till ett nyttpersonkretsen rättav

Shandikappade DsBilstödethandikappade,förtill bilstödförslag
oktoberkraft li denträddebilstödetdetSyftet med1986: l l. somnya -

själva stödetförbättratill bilstöd, attsamtfler rätt1988 attatt gevar-
samordning.ökadförenklingarståndfå till genom en

bilenfrångick synsättetinnebarreglerna attföreslagnaDe att man
börförsörjning.sin Nuhandikappadeförmedelendast attettvar ...

förflyttningshandi-minskaförhjälpmedeli stället ettbilen attettsomses
föränd-betydelsefull13.bilstödspropositionen, Dettakapp var ens.

helaenskildesutifrån denbil skallbilen. Behovetpåiring sesavsynen
livssituation.

bilstödNuvarande2.2

handikappadetillBilstöd1988:890förordningenenligt 2 §Bilstödet är
funktionshindervaraktigagrundför deFBH avsett avsompersoner

eller har väsent-handsig påförflyttasvårigheterväsentligahar att egen
begreppetkommunikationer. Medanlita allmännasvårigheterliga att

eller ibeståendeskallprincipifunktionshindretvaraktigt att varaavses
sjuregelianvändasskallfordonettiddenfinnas undervarje fall som

beviljas.bilstöd kaninnanskalli regeltidden nyttår, dvs. passerasom

Personkrets2.2.1

följandebilstödetnuvarandeiomfattas detPersonkretsen grupper:av

förvärvsar-bil förberoende65 årunder är attHandikappade avsom
rehabili-yrkesinriktadutbildning elleryrkesinriktadgenomgårellerbeta

tering.

enligt punktbeviljats stöd65 årunderHandikappade sommensom
sjukbidrag.beviljatförtidspension ellermedarbetsmarknadenlämnat
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Andra handikappade än i punkt 1-2 i åldernnämns 18-49 år.som

4. Handikappade föräldrar med barn år.under 18

Åldersgränsen5. Föräldrar med handikappade barn 18 år.under togs
bort ljuliden 1989.

Bidrag enligt punkt 3-5 lämnas under förutsättning den bidragsbe-att
rättigade själv skall bruka bilen förare.som

bilstödspropositionenI underströk föredraganden vikten detattav nya
bilstödets syfte inte urholkades. Stödet måste förbehållas de personer som
på grund varaktiga funktionshinder har väsentliga förflyttningssvårig-av
heter. Genom denna inriktning stödet, skrev föredragande stats-av
rådet, ökar möjligheterna i framtiden vidga den stödberättigadeatt
personkretsen till generellt omfattaäven förtidspensionärer för-medatt
flyttningssvårigheter äldre 49 år.är änsom

2.2.2 Bidragets konstruktion

Bilstödet i följande former. olikaDe belopps- inkomstgränsemaochges
höjdes juliden l 1991 till gällande nivåer.nu

Grundbidrag

Grundbidraget på 60 000 kr och lämnasär vid inköp bilen. Helt bi-av
drag till i 1-3 och halvt bidrag till 4-5,ges personerna grupp grupperna
dvs. föräldrarna.

Anskaffningsbidrag

Anskaffningsbidraget högstär 40 000 kr vid årsinkomst under-en som
stiger 88 000 kr och sjunker därefter och upphör vid årsinkomsten av
160 000 kr eller mer.

Anpassningsbidrag

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader uppkommer för sådansom an-
passning eller anordning bilen fordras för den funktionshind-attsom
rade skall kunna använda den.

Alla bidragen skattefria.ärtre
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beloppeller moped. Högstavid motorcykelockså köpBidrag lämnas av
1203 000respektive krgrundbidraget15då 12 000 krär avav

funktionshind-särskilda skäl på grundfinnsdetgrundbidraget. Om av
förbidrag kunna lämnasskallomständighetereller andra annatrets art

nämnda.motorfordon deän ovan
bilsöverstigafår tillsammansanskaffningsbidragGrundbidrag och en

i förstaReduktionen skall35 000 kr.anskaffningskostnad med högst
grundbidraget.hand göras

år.sjundebilstödet lämnasHuvudregel är vartatt
bilstödsförmånemade tidigareblandGrundbidraget skall ersättaannat

kilome-fordonskatt ochvägtrañkskattbefrielse frånbensinskattebidrag,
bensinskat-medförsälj ningsskatt. Systemetåterbetalningochterskatt av

bilstödsreform,1988 årsi och medavvecklas,vägtrañkskatttebidrag och
1995.30 septemberdensjuårsperiod och upphörunder en

administrerar bilstödet och RFV ärförsäkringskassornaallmännaDe
socialförsäkrings-fattasbilstödtillBesluttillsynsmyndighet. rätt avom

Övriga fattas tjäns-bidragsnivåer,till exempelbeslut,nämnderna. avom
till länsrätt, kammarrättöverklagaskani bilstödsärendenBesluttemän.

Försäkringsöverdomstolen.och

Omfattning2.3

hur verksam-uppfattningsyftar tilluppgifterNedanstående att omenge
frånuppgifter hämtadeoch byggerbilstöd utvecklatsmedheten

fördjupadhandikappadetillBilstödetuppföljningsrapportRFV:s -
handläggningtillämpning ochförsäkringskassomasuppföljning avav

det gällerfråndirekt RFV. När1992:9regelsystembilstödets samt
tidigarei denmedjämförelsebilstödsberättigade görsantal prognosenen

1986:11.Sutredningen Ds
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Utbetalda bilstöd utfall och prognos-

Antalet utbetalda bilstöd så här:utser

198889 0224
198990 0184
199091 2 370
199192 1 885
199293 9111

Summa 20614

Källa: RFV

Flera bilstöd har beviljats olika anledningar inte utbetalats. Enmen av
orsak till bidragen inte särskiltanvänts, nämnts kassatjänste-att som av

handlägger bilstödsärenden,män ekonomiskaär skäl. Beviljat bidragsom
kan sju år efter beslutet.tas ut senast

Tabell 2:1 Antal beviljats bilstöd inte tagit något bidrag iutsompersoner men
juni 1993, fördelade beviljandetidpunktefter handikappgruppoch

Handikappgrupp
Bevilj.
tidp. 0 51 2 3 4 Samtl.

Uppg-
saknas 0 5 0 4 0 3 12
8889 O 124 0 63 6 28592
8990 l 100 554 3 71 234
9091 0 73 4 45 3 39 164
9192 3 49 5 42 1 14040
9293 2531 12 127 5104 113

Samtl. 5 604 25 336 17 358 3451

Källa: RFV

Bidraget betalas i samband bilköpet.med budgetåretsDetut senaste re-
lativt höga antal beror till del bidragen inte hunnit efterstor att tas ut
beviljandet.
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198889-periodenhelapå olika överbilstöd deAntalet grupperna
sig på199293 fördelar detta sätt:

198889-199293periodenbilstöd underbeviljade2:2 AntalTabell

52 %7 410lGrupp
%22282
%233 2683
7a99 l4

22 %5 3 201

%10020614Summa

Källa: RFV

för1986:11, 68,handikappade SDsi BilstödetPrognosen vars.
deförväntades ansöka2 725såfördelatsjuårsperioden 14 575,hela att

fem åren.följandede800åren och drygt 1två första personer
bud-000 det första3 söka29 beräknadesbilstödspropositionen s.I ca

getåret.
fick 911budgetåret 1206 fått bilstöd. Detfem år har 14Efter senaste

får stöd0002bedömningorealistisk ärintebilstöd. En att personerca
200 därmedsjuårsperioden. 18 kanCabudgetårenåterståendetvåde av

uårsperioden.bilstöd underbeviljasberäknas
fannsDåbudgetåren.två förstadetotala kostnaderna störst ettDe var

innan de sökte.reformen Dess-Många hade awaktatbehov.uppdämt
kost-Därefter harreglerna.i med deochtillkomutom nyagruppernya

727 614 kr277kostnaderna198889Budgetåretgått ned.naderna var
för tabellbilaga 2368184 245 kr. Se199293budgetåretoch det senaste

perioden.helaöver
428 916107budgetåren 1fem första ärförkostnaderna detotalaDe

förGenomsnittskostnadenföljande:periodenför hela ärkr. Prognosen
Multiplicerat med41319921993 96 kr.budgetåretbilstödvarje var

000385 652 kr,budgetåren detåterstående ärför två000 bilstöd de4
miljarderutjämnat till 1,5916080 kr,perioden l 493förtotaltdvs.

kronor.
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2:3Tabell Andelen kostnader fördelat på under budgetåren 198889-av grupper
199293

Grupp 57 %1
2 2 %
3 29 %
4 0,4 %
5 11,6 %

Summa %100

Antalet avslag

Antalet avslag fördelar sig enligt 1992:9RFV:s på följande sätt:rapport

198990 2 899
199091 1 745
199192 269l
199293 l 295

Uppgiften för 199293 preliminär frånär förstaRFV. budgetåretDet är
inte med därför budgetåret 198889 inteär redovisat iatt rapporten
1992:9. tidigareden uppfölj ningsrapportenI 1990:4 skedde redovisning-

perioden fram till slutet februari 1990. Materialet därför inteären av av
ijämförbart.

Antalet avslag har under perioden legat något 40 % medöver smärre
variationer. Vid olika kassomade har avslagsfrekvensen varierat från
20 % till 60 %. delEn kassor har perioden haftunder hela lägre avslags-
frekvens, andra genomgående högre.

Grund- och anskaffningsbidrag

Grund- anskaffningsbidragoch har bilstödetsedan det infördes utbe-nya
talats med följande belopp:
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anskaffningsbidrag butgetár2:4 Grund- ochTabell per

AnskaffningsbidragGrundbidrag

kr56 510 333155 kr870198889 169
259 kr49 057kr166 332 630198990
583 kr23 326500 879 kr90199091

kr827 486596 kr 21867199192 90
kr459 09524916 kr98 078199293

175 756 kr180650 kr615 176Summa

Anpassningsbidrag

utbetalats medinfördesbilstödetAnpassningsbidrag sedan dethar nya
följande belopp:

Anpassningskostnader budgetår2:5Tabell per

kr51 347 126198889
kr595 07878198990

520 kr69 156199091
kr55 791 903199192

357 kr61 707199293

kr316 597 984Summa

i 2:5.redovisas tabell PersonernabeloppenutbetaladedeDet är som
anpassningsbidragbeviljats ävensärskilda skäl hafått kandem avsom

budgetår.något tidigare
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Tabell 2:6 Antal beviljats anpassningsbidrag genomsnittligtsamtpersoner som
och totalt utbetalt belopp fördelade efter beviljandetidpunkt budgetårper

Budgetår Antal Medel- Totalt
bevilj belopp utbetalt.

saknas 2 11 422 22 844uppg.
8889 3 858 30 237 652 592116
8990 1 987 37 787 75 081 831
9091 1071 39 155 43 344 830
9192 214 5811 41 50 479 104
9293 701 32 669 22 901 138

Totalt 8 869 34 782

Källa: RFV

högsta medelkostnaden budgetåretDen 199192. Flest antalvar anpass-
ningsärenden påbörjades det första budgetåret perioden. Minst antalav
anpassningsärenden har beviljats 199293.

hittills gångna femUnder de budgetåren har 62 % fåttdemav som
grundbidrag också fått anpassningsbidrag. budgetårPer det utser
följande sätt:

198889 96 %
198990 %49
199091 %47
199192 64 %
199293 37 %

försäk-olika olikaAnpassningskostnadema fördelar mellansig mycket
Åtta tiden.genomsnittet helaringskassor. Femkassor har legat under

tiden.helaanpassningskostnaderhar legat genomsnittet ikassor över

Fördelning bidragav

anspråk.bilstödsanslaget igrundbidraget andelenAv den störstatar
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bidragsslagen budgetårfördelningTabell 2:7 Procentuell perav

9293919290918889 8990Budgetår

53,9 53,249,556,6Grundb. 61,2
13,312,7 13,0Anskaffn. 16,720,3
33,537,8 33,118,5 26,7Anpassa.

100,0 100,0100,0100,0100,0

perioden medan däremotgått ned i andel underAnskaffningsbidraget har
tvåEfter de förstahar ökat.kostnadernaanpassningsbidragets andel av

förhållandevis stabilt. liggergrundbidragets andel Detbudgetåren runtär
hälften kostnaderna.av

budgetår ochsig medelkostnademapersonkretsen fördelarI gruppper
000från 88 krkostnaderna,så 3 drar dedet störreäratt cagrupp som

bilaga 2 för tabeller.till drygt 123 000 kr se
199192butgetâret2 ligger,för ochMedelkostnadema 1 utomgrupp

5medelkostnaden harför lägstalägre Denän gruppgrupp grupp
kostnader5:sdå har det. Gruppsamtliga budgetår 199091 4utom grupp

000till 52 kr.ligger 000 krmellan drygt 31 nästanupp
olikabilstöd för deutbetalthar granskat medelvärdetJag gruppernaper

1993.januari-septemberför år 1992 för periodenoch

anskaffningsbidraget årför2:8 i personkretsenTabell Medelvärdet bilstödper
1992 januari-septemberoch 1993

Grupp MedelvärdeMedelvärde
jan-sep 19931992

1 8 574 kr kr7 410
2 kr kr11 083 10 032
3 13 295 kr 14 450 kr
4 2 400 kr 555 kr7
5 2 kr888 3 093 kr
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2:9Tabell Medelvärdet bilstöd i personkretsen för anpassningsbidraget årper
1992 januari-septemberoch 1993

Grupp Medelvärde Medelvärde
1992 jan-sep 1993

1 22 112 kr 24 562 kr
2 27 460 kr 22 564 kr
3 25 575 kr 29 727 kr
4 kr11 333 5 001 kr
5 13 569 kr 13 257 kr

Kommentarer

Kostnaderna för 1 enligt tabell 2:3,är, relativ i förhål-störresettgrupp
Äventilllande antalet utbetalade bilstöd i tabell 2:2.se kost-gruppen

naderna för 3 relativtär andelenstörre än utbetalade bilstöd.settgrupp
Föräldrarnas låga andel i förhållande till antalet fått bilstöd berorsom
bland fårde halvt grundbidrag.annat att

kan förvänta sigMan anpassningskostnadema förär störreatt grupp
2 och 2För och 3 kan dessutom det störreanta attgrupp man ryms en
andel anskaffningsbidrag i de högre kostnaderna. Utanför arbetsmarkna-
den har de förtidspension, sjukbidrag eller någon form utbildnings-av
bidrag leva på. Eftersom föräldrarnas inkomster läggs detatt ärsamman

sannolikt ensamstående föräldrar arbete eller deltidssysselsattamest utan
kan komma ifråga för inkomstprövadedet anskaffningsbidraget.som

2 3Det är och har de högsta anskaffningsbidragengrupperna som
2:8.tabell Kanske kunde förväntat skillnaderstörre vad detänman

faktiskt Grupp så liten4 enskildaär ärenden utslagatt storager
varför förändringen där inte går tolka.att

Skillnaderna i 2:9 finnstabell mellan 1-3 4-5gentemotgrupp grupp .förra har högreDe medelvärden jämfört med föräldragruppema. Grupp
fyra dock så litenär kostnaderna i enskilda ärenden kanatt storage
utslag. kan förvänta sigMan de lämnat arbetsmarknaden haratt som mer
omfattande funktionsnedsättningar med krav anpassningsåtgär-större
der. tendens tillEn detta kan spåras, bara två års medelvärden,men

det inte helt år, tolkningengör osäker.varav ena avser
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bilstödetmedi problemRättspraxis och2.4

Inledning2.4.1

publicerattillsynsmyndighet bilstödet har RFVsitt uppdrag överI som
handläggningen påLitteraturförteckningbilaga 3fyra serapporter om

rättstillämpningen.försäkringskassoma och
vidframkommitproblemöversikt deavsnittdettaI somavges en

tjänstemän,företagits medintervjuerutvärderingar, vid deRFV:s som
försäkringskassor, i riksdags-på flertalet landetsbilstödhanterar avsom

handikapporganisationer.förmotioner vid medoch möten representanter
FÖD i bilstödsären-avkunnatde domardelDessutom presenteras en av

därmed avseddarefererats ochförsta domar ärhand deden. I attsom
också andra domarprejudikat i fortsatta arbetet,dettjäna avmensom

referat.inte finns någotpå områden där detintresse
FÖD prövningstillstånd. målefter särskilt Devissa målendastI prövas

rättstillämp-fortsattaledning för denvikt förprövas är att gesom av
1993 ocksåjuliprejudikatsdispens. den 1såningen, kallad Före gavs

dom.ändra kammarrättens Defanns skälprövningstillstånd det attom
avgjorts kammarrättför målfortfarandereglerna gälleräldre avsom

1993.före den 1 juli
FÖD detden periodi underigenom samtliga domarhar gåttUtredaren

lånades1993.kraft fram tillbilstödet varit i hösten Domarna ut avnya
iförsäkringskassan, domenfrånomfattar vanligen beslutRFV. De ett

do-kammarrättfåtal fall från länsrätt ochförsäkringsrätten i samtett
FÖD. påMånga målgranskats. väntar ännudomar hari Totalt 151men

FÖD.behandlas iatt
målintressantafram så mångaavsikt förahaft uttaladharRFV atten

FÖD möjligt.prejudikat så snabbtför frammöjligt till att somsom
kassoma.det fortsatta arbeteti syfte underlättaDetta uteatt

överkla-Enskildaöverklagat.målen har RFV35 % granskadedeI av
FÖD fåttfråndessai majoritet. Mångatillganden är personer somav

tidigare reglerna.i någon form enligt debilstöd
FÖD, det villmålen avslås säga55 %dominerar,Avslagen attavav

inte medgettfall69 % RFVbeviljas inte bilstöd. desökandeden somav
FÖD.avslogsöverklagande,bifall till sökandens av

och kvinnorskillnader mellanfinns några mändethar granskatJag om
FÖD föräld-målen. Omi utgångentill ochi överklagandet gruppenav

målblir 128inte medräknasanpassningarhandläggningsfrâgor ochrar,
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kvar. dessa sökanden i % 69Av är 54 målen och kvinnaen man av en
i 46 % 59. fåtthar bifall till bilstöd iMännen sina mål i 39 % 27 av
fallen, kvinnorna bifall i 53 % 31.

2.4.2 Väsentliga förflyttningssvårigheter

direktiven till utredningenI konstateras de genomgåendeatt ett av pro-
för försäkringskassornablemen varithar tolka begreppet väsentligaatt

förflyttningssvårigheter. utvärderingsrapporter bilstödetI RFV:s om
1990:4RFV och 1992:9RFV konstaterades det fannsattanser anser

skillnader mellan kassomas bilstöd.bedöma tillsätt rättenstora att
Handikapporganisationer tillämpningenhar hävdat strider lag-att mot

stiftarens intentioner. Försäkringskassoma restriktiva i sina be-är mer
dömningar administreradeän AMS de det tidigare bilstödet.när Ivar
riksdagsmotioner framförts fickhar de bilstöd tidigare inte böratt som

enligtavslag den nuvarande lagen.
Tydligare efterfrågas förregler begreppet väsentliga förflyttningssvå-

righeter för undvika olika tolkningar vid olika kassor.att
fallerGrupper utanför det bilstödet delvisnuvarande helt eller ärsom

ingen funktionmed nedsatt eller alls i händer ochellerpersoner armar,
primärt ñbro-myalgi-sjuka,kortväxta, rörelsehindrade sjukdomar imed

sjuka,skov, psykiskt laryngektomerade, infektionskäns-synskadade samt
liga småbarn med risk för allvarliga Från handikapporganisa-ukdomar.
tioner har det framförts måste möjlighet få bil-dessa haatt attgrupper
stöd. det gäller fem förstnämnda ocksåNär de har kravetgrupperna
förekommit i riksdagsmotioner.

bilstödspropositionen l7 exempliñeras vilka kanI hapersoner som
svårigheter anlita allmänna kommunikationer vid för-med dem somatt
flyttning beroende olika hjälpmedel, rullstol, bockar ellerär t.ex.av

mångakäppar. Formuleringen hari fall tolkats på såda-krav attettsom
hjälpmedel måste föranvändas det skall fråga väsentligaattna vara om

förflyttningssvårigheter. sjukdom iPersoner grund leder ochsom av
försvagad armfunktion, dåligt inte fårmuskler har eller belastagrepp

axlar därvid inte haft möjlighet få bilstöd.och har attarmar
Både försäkringstjänstemän handikapporganisationer tilloch har utred-

ningen framfört uppfattat förebyggande intede skada berättigaratt att av
till bilstöd enligt nuvarande bestämmelser. framhållitsharDetta ettsom
problem.
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någotföräldrar förflyttningssvårigheterna slag närFör är änannatav
familjens möjlig-enskild söker bilstöd för sitt behov. gäller detHäreget

anförsförflytta sig. bilstödspropositionen 17 barnetshet s.I attatt
förflyttningssvårig-funktionsnedsättning medföra väsentligtskall större
Frånför barnfamiljer i allmänhet. handikappor-heter vad gällerän som
påpekats iganisationer organiserar och föräldrar har detbarn attsom

finnas till många eller skrym-bedömningen måste hänsynstagandeett om
vid förflyttningar.hjälpmedel måste medmande tas

ÖD-domarF

sortering i funktionshin-Följande genomgång bygger domarnaaven
funktionenförsämrade i ben,Utgångspunkten den avsaknade ellerder. är

förflyttningsmöjlighetema.påverkar har letteller Detarmar organ som
till följande gruppindelning:

ocheller ryggbesvärGångproblem grund ben-av
Svårt bäraatt
Kortvuxenhet

Synskada
fobierPsykiska besvär såsom

Sjukdomar i andningsorganen
tarmsjukaochMag-

Övriga

påGångproblem ocheller ryggbesvärgrund ben-av

funktionsproblem i fötter ellergrund ben,Problem med att av
in i dennasorterasrygg grupp.

i 6från den sökande,denna 42 de 79 överklagandenal är avgrupp
i 31 fallochmedger bifall till sökandens överklagandärutöver RFV

överklagar RFV.
i 46bifall till bilstöd i 33 och avslag stycken.Totalt det ärendenär

finns representerade i elvamångfasetterade och delProblemen är en
FÖD.referat från

tillkom-höftledsskada i båda höftema med sekundärtkvinna medEn
anförde iartrit lokaliserad till flera ledermande och reumatiskartros

FÖD försäm-höftledsskadanmålet 1989:57 1989-11-07 avsevärtatt
år. På funktion i och händerunder grund nedsattrats armarsenare av

inteanvända och orkarhon inte bära något. käppkan Hon är atttvungen
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kvinnans besvärhar bedömtFörtroendeläkarenkorta sträckor.änmer
förflytt-betydandeharvaraktigt funktionshinder honattsamtettsom

kommunikationsmedel.ningssvårigheter svårt använda allmännaoch att
FÖD funktions-varaktigtkvinnan grundsin fanndoml ettatt av

sig hand ochförflyttaväsentliga svårigheterhinder har attatt egen
talan lämnadeskommunikationer varför RFV:sanlita allmänna utan

berättigad till bilstöd.bifall. Kvinnan var
FÖD resttill-1989-11-14 lider1989:57mål H,I ett annat en man av

spondyloscervicalochunderbenefter amputationstånd vänsteraven
längresvårigheternackmyalgi. harkroniciterande Hanmed attstora

vid svårväglag och värmeVid halt200 plan mark.sträckor än meter
ochgågå.svårigheter klararytterligare Hanhar han attatt avav

ständigtanför detLäkareinte stå i bussen.klararbuss attatt upp-men
ifå infektionerSommartid kunde han lättpromenad.skavsår efterstår

överviktig ochvaraktigtsvettning.till följd Mannen ärbenstumpen av
amputationsbenet kanvilket medförisvullnadstendens benen,har atten

funktions-varaktigtharanföri omfång. Läkarenväxla ettatt mannen
omöj-detförflyttningssvårigheter och görväsentligahinder somsom ger

kommu-allmännatill utnyttjandetförlita sigkunnaligt för honom att av
nikationer.

FÖD svårigheter medgrund specielladom fannsinI att avmannen
medförfunktionshinder väsent-varaktigtprotesanpassningen har ett som

anlitaochhandförflytta sighonom attsvårigheter förliga att egen
bilstöd.tillberättigaddärförkommunikationer. Mannenallmänna var

låret,i delenknäledefter fraktur nedrei högerharEn avartros enman
Knäle-1989-12-05.1989:57FOD IV,belastningssmärtorochbenröta

Vid gångsidled.iinstabilochstelpraktisktsidapå höger ärden taget
stödbandage.använderpåtaglig Mannenfår han smärta.150över meter

grundsig i buss trappstegen.svårigheter ochharHan att ta avur
FÖD förpersonbilberoende attfann ärsin dom genomI att avmannen

Försäkrings-dom.underrättensinteändradeförsörjning ochfå sinarbete
svårig-väsentligasådanahari sin domkonstateraderätten att mannen

kommunikatio-allmännaanlitaochsig handförflyttaheter attatt egen
det.berättigad tilldärförbilstöd ochför till ärförutsätts rättsomner

FÖD förflytt-med1989-12-29 berör1990:13målFöljande manen
blikanhaninnebärskallskadatidigareefter attningsproblem yrsomen

sigförflyttasvårtibland harhansträckor och attgår längrehan attom
meningEnligt läkarenshundratalnågrasträckorlängre än meter. var

berättigadtordehansådanthandikappmotoriskainte att varamannens
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till bil. enda praktiska möjlighetHans till arbete säkerligen den löne-var
bidragstjänst fåtthan med arbetsförmedlingens hjälp och uppehöll uteslu-
tande grund sitt bilinnehav.av

FÖD ändrade inte underrättens Försäkringsrätten fanndom. i sin dom

på grund varaktigt funktionshinder har väsentliga svårig-att mannen av
heter förflytta sig på hand och anlita allmänna kommunikatio-att attegen

Eftersom han beroende bil för försörjningår sin berätti-hanärner. av
tillgad bilstöd.

FÖDmål 1990:13I 1990-01-18III, har den bilstödssökande kvinnan

långvariga besvär med i muskulaturen anförgenerellt.smärtor Hon att
besvären från höft tilltagit åren gjortvänster med och henne helt beroen-
de kryckor. sjukgymnastEn anför kvinnans ben stundtalsvänstraattav
viker sig. gårHon haltande och klarar förflytta sig 100-150att meter
med kryckkäpp. Styrkan i höft, fotknä och höger axelvänster ärsamt
nedsatt med hälften inte lyftaän och hon orkar sin extremitets-mer egen

Ävendel i någon rörelseriktning. musklerna kring höger armbåge och
hand har betydande kraftnedsättning.

FÖD fann i sin dom kvinnan grund varaktigt funktionshinderatt av
har väsentliga svårigheter förflytta sig hand och anlitaatt attegen
allmänna kommunikationer dåoch därmed, hon fyllt 18 inte 50 år,men

hon berättigadär till bilstöd.
FÖDmål 1989:571 v, 1989-07-04 har knä stelopere-vänsteren man

efter trafikolycka. Knäleden helt stel och har ingen rörelseför-rat åren
måga. Vid gång slängs vånsterbenet i båge utåt. läkarutlåtandet fram-Av
går funktionell synpunkt har svårigheteruppenbaraatt attmannen ur
fara med allmänna kommunikationsmedel eftersom svårt fåhan har att
plats. Mannen anförde han kan käppar inte bära någotatt utan men
någon längre sträcka grund snedbelastning. Eftersom inte kanhanav
böja knäet blir avståndet mellan i för förbussar och tåg kortsätena att
han skall kunna sitta vrida vilket innebärdelen kroppen,övreutan att av
risk för framtida ryggskador.

FÖDsinI dom fann på sittgrund stelopererade knä kanatt mannen av
vissaha svårigheter hannär skall åka buss tåg. fanneller Domstolen

emellertid inte funktionshinder medför sådana väsentligaatt mannens
svårigheter förflytta sig handatt eller anlita allmänna kom-attegen
munikationer krävs för till bilstöd.rättsom

kvinnaEn med reumatisk värk börjar alltid dagen med tabletter och

sedandröjer det cirka timme innan stelheten och värken börjar släppaen
FOD 1989:57 VI, 1989-11-02. Stelheten och värken kan intensiñeras
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under dagen. Har besväräven med svårtyrsel och med balansen. För att
sig till arbetet bil måste hon byta buss ochta det så lång tidutan tar att

måstehon timme tidigare på Hon rädd gåär attupp en morgonen.
vid halt väglag. inteKan bära något på sinagrund besvär.av

FÖD fann i sin dom kvinnan har varaktigt funktionshinderatt ett som
emellertid inte upphov till sådana väsentliga svårigheter förflyttaattger
sig på hand eller anlita allmänna kommunikationer krävsattegen som
för till bilstöd.rätt

försäkringsdomareEn och ledamot skiljaktiga anfördeoch blanden var
sjukdomen innebär kvinnan har deformiteterannat att ochatt smärtor

från fötterna. har påHon grund sjukdomen fått lättare arbetsuppgifterav
beviljats parkeringstillstånd grund sitt handikapp.samt skiljak-Deav

tiga bedömningen kvinnans till bilstöd måsteatt rätt relateras tillanser av
det väsentliga intresset hon kan fortsätta sitt förvärvsarbete. Frå-attav

i målet gäller inte bara kvinnan i allmänhet kan färdas med bussgan om
eller andra allmänna kommunikationer. gäller ocksåDen hon närom
hon dagligen ugör arbetesitt orkar, kan och bör färdas med sådana
kommunikationsmedel. Vid denna bedömning finner de skiljaktiga att
kvinnan såsom förvärvsarbetande med varaktigt funktionshinder har

FÖDväsentliga svårigheter anlita allmänna kommunikationer ochatt att
därför borde ha bifallit hennes talan och tillerkänt henne bilstöd.

FÖDMål 1990:13 1989-12-29IV, gäller med resttillståndetten man
efter epifyseolys i höft.vänster Han hade utvecklat arthrosen en som

FÖDenligt läkare inskränkt arbetskapaciteten. anför iHan han kanatt
gå 500 besvär.med I synnerhet han gåmeter ärstoraca tvungen attom
längre sträckor flera gånger varje dag. Den höftleden utslitenvänstra är
och tillståndet i höften förvärras blirhan i störretvungen attom om-
fattning än han Han hargör. länsarbetsnämnden beviljats bidrag förav

bilen och har haft skattebefrielse. har svårigheteratt Hananpassa att
använda allmänna kommunikationer på gångavståndgrund tillstoraav
och från busshållplatser. Svårigheter föreligger också det gällernär att
använda buss för läkarintyg anförsI invalidi-varutransport. att mannens

kan medföra allvarlig olägenhet vid färd med kollektivttet anses en
transportmedel.

FÖD finner i sin dom frånbesvär höft och benvänsteratt mannens
utgör varaktigt funktionshinder. emellertid inteett Det upphov tillger
sådana väsentliga svårigheter förflytta sig på hand eller anlitaatt attegen
allmänna kommunikationer krävs för till bilstöd.rättsom

FÖDföljandeI mål 1990:13 1990-02-15V, har på grunden man av
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i skuldratendiniter högerochsmärttilståndcervikobrachialtlumbago,
kraftigthaltar hanläkarutlåtandeEnligtförflyttningssvårigheter.höftoch

kommunikationerallmännamedtill.och Attanvänder käppoch resaav
och påsigsvårtharhansvårt för honompåtagligt att taattär avgenom

och fram-vanligt stolisitta bekvämtsvårtocksåharbussar. Han att en
bilstol.vanligiför allt en

FÖD funktions-varaktigtukdomsbesvären utgörfannsin dom ettI att
för honomväsentliga svårighetersådanaemellertid intehinder. utgörDet

kommunikationeranlita allmännahand ellerförflytta sig attatt egen
bilstöd.tillförkrävs rättsom

FÖD följdtill1990-02-22 berörs1990:13 VI,målI avsommanen
medgårtonåren.i Hanunderbenfåttolyckshändelse höger amputerat

delvis orsakasvilket kanblir fortgång och trött,vaggandeoch lätthälta
siganvändaoch kan200gå minstorkarvikt.hans Han meter avav

väglag.dåligtvid halt ochhankommunikationer, görallmänna som
väldigtoch harsträckanågon längreinte kananför hanMannen att

omöjigt,heltVintertid dettatåg.och ärpåsig bussarsvårt att ta upp
käpp.användereftersom han

FÖD amputationen utgörföljdtillbesvären ettfannsin domI att av
till sådanaupphovemellertid intefunktionshinder. Detvaraktigt ger

all-anlitaellerhandsigförflyttasvårigheter attväsentliga att egen
bilstöd.tillförförutsätts rättkommunikationermänna som

FÖD för1990-12-28 råkade1991:5,mål uti följandeKvinnan en
förtidspension sedanhalvoch uppbär ettbeståendemedtrafikolycka men

FÖD detanförssakkunnigutlâtandemedicinskt attinhämtatår.antal I av
handi-hennesframgåruppgifterkvinnansochläkarutlåtanden attegnaav

anlita kom-svårighetersig uppenbarahavaraktigt. attHonkapp är anser
frånmedför ökade smärtsymtomi busstransportmedel. Resamunala

Därtillökar.ryggbesvärenlumbaladeochi ävenskadan halsryggen
smärtlindring,elektrisk vägerTNS-apparatanvända käpp,måste hon

skakning-detFramför allt ärnackkudde.kilo ochoch halvttill ettettca
i bussenokontrollerade manövrarochinbromsningarhäftiga gersomar,

funktions-varaktigakvinnanssakkunnigeEnligt denökade smärtor. ger
kommunika-anlita allmännasvårigheterväsentligatillupphov atthinder

allvarligt i denbetecknastvekantillstånd kanKvinnanstioner. utan som
förvärradebetydligtblirsannolikhetallmedbesvärmeningen hennesatt

i buss.förekommertrañkrörelserolikade ensomav
FÖD i måletutredningenmedicinskadet denskriver i sin dom att av

funktionshindervaraktigtukdomsbesvär utgörkvinnansframgår ettatt
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medför svårigheter för henne anlita allmänna kommunikationer.attsom
Det saknas emmellertid förgrund påfrestningarde påatt attantaga ryg-

inbromsningar trañkrörelseroch andra kvinnan kangen genom som
komma för vid färdutsättas med allmänna kommunikationsmedelatt
skulle påtagligt kännbara än vad skulle kunna drabba hen-vara mer som

vid färd med bil. Med hänsyn härtill kan hennes svårigheterne attegen
anlita allmänna kommunikationsmedel inte sådan gradanses vara av som
förutsätts för till bilstöd föreligga.rätt skallatt

Kommentarer

För uppfylla förordningens krav väsentliga förflyttningssvårigheteratt
FÖDbör enligt förutsättningarde finns i de mål beviljat bil-man, som

stöd, bara orka gå kortare sträckor 100 200 intesträckameter, men-
FÖDalltid angiven, ha käpp 1989:57 1989-11-07 eller kryckkäpp

FÖD FÖD1990:13 1990-01-18 ellerIII, stödbandage 1989:57 IV,
1989-12-05 och läkare eller sjukgymnast skall ha styrkt besvären. Om

sådanahar problem med protesanpassningen inte kan gåattman man
längre 200 klarar åkaän med allmänna kommunikationer,meter, attmen

FÖDbedöms förflyttningssvårighetema väsentliga 1989:57 II,som
1989-11-14.

Undantaget från kortare sträckor måletär med med förflytt-mannen
ningsproblem på grund yrsel, begränsar gångsträckan till någraav som
hundratal och bedöms ha varaktigt funktionshindermeter ettsom som
medför väsentliga svårigheter för honom förflytta sig på handatt egen

FÖDoch anlita allmänna kommunikationer 1990: 13 1989-12-29.att
FÖDsvårt återge måletDet är nämna konstaterat bilenatt utan att att att

förutsättningär för lönebidragsarbete.en mannens
Följande bedöms inte väsentliga förflyttningssvårigheter:som

FÖDha svårtAtt sitta i buss eller tåg med stelopererat knä 1989:57att
1989-07-04.V,

Stelhet, värk, yrsel svårigheteroch balans,med inte intygasavsom
läkare har inte bedömts väsentliga förflyttningssvårigheter FODsom
1989:57 1989-11-02.VI,

500Kan medän besvär,är det inte betecknameter, stora attman om
väsentliga förflyttningssvårigheter enligt FOD FOD 1990:13 IV,som

1989-12-29.
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sig påsvårt ochkraftigt och hatill, haltaochanvända käppAtt att taav
1990:13förflyttningssvårigheter FOD V,väsentligaintebussar ärav

1990-02-15.

kommuni-använda allmännaminst 200 och kangåOm orkar meterman
FÖD 1990: 13förflyttningssvårigheterväsentligaintekationer har man

1990-02-22.VI,
haråtföljandei med smärtorknyckar bussenSkakiga oförutsebaraoch

FÖD dåförflyttningssvårigheterväsentligainte bedömts mansomav
någon skillnadinte skullei avseendetbedömningen det detgjort att vara

FÖD 1990-12-28.1991:5,bilmedatt resa egen

Svårt bäraatt

heltarmfunktion, iblandsaknarfinnsI armar,personer somgruppen
ochellergåproblem medharReumatiker dessutomdelvis.eller attsom

haftFrågan domstolarnamed gångproblem.stå finns i att tagruppen
inteförflyttningssvårigheter kunnaväsentligaställning till detär är attom

färd-avgiften ellerframinte alls kunnasvårt ellernågot,bära ha taatt
vidi sighållainte kunnahjälp ochbussenkortet attutan annans

fall.eventuellasig vidt-banantåget ochbussenfärd påstående emotta

FÖD-domar

återger demrefererat. Jaginget demfinns i ärTvå mål denna avgrupp,
FÖD ifunktionshinderpå dessauppfattning hurför settatt omge en

till 2förhållande § FBH.
på grundbilstödkvinna yrkat1992-07-28 har241890måletI aven

utsträckning kanmarginelliläkarutlåtande, endastenligthon,att an-
kommunika-utnyttja allmännainte kansåledessina ochvända armar

anför läka-bil,behöverförflyttning.med Hontionsmedel i samband en
förtvinadesina händer ochihållaför kunna värmenatt armarupperen,

anför blandArbetsgivarenting.sig saker ochför föra med annatattsamt
sitt arbetebedrivaskulle kunnakvinnantveksamtdet ärrentatt omav

sammanträdeslokalertill olikaresandeinnebär mycketbil. Arbetetutan
arbetsmaterial.sigmedbehöver bärai landet och hon

FÖD funktionshinder.varaktigt Dettakvinnan harkonstaterade ettatt
förflyttaväsentliga svårighetersådanatillemellertid inte upphov attger

kommunikationer krävsanlita allmännahand ellersig att somegen
bilstöd.för tillrätt
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målet 251492I 1993-04-08 kvinnayrkar bilstöd på grund atten av
hon saknar Hon har neurosedynskada. Kvinnan anförde i läns-armar. en

förrätten betala bussen måste hon sig skornaatt ochatt ta av en
för kunna eller busskort. Tillstrumpa arbetet bäratt hongreppa pengar

med sig ryggsäck med bland matlåda och ombyte klä-annat ettpengar,
der. Ryggsäcken bär hon med har hänt fallitDet hon omkullattmunnen.
i bussen då intehon kan sig vid häftiga inbromsningar. Hon harta emot
bil parkeringstillståndoch för kunna parkera alldeles utanför affären.att
Hemma ställer hon bilen utanför och bär kassen innan honporten upp
parkerar bilen i orkar inteHon bära matkassar så långt igaraget. mun-

då tändema inte orkar påfrestningen.mednen
Länsrätten antecknade i domskälen kvinnan uppbär handikappersätt-att

ning med 50 basbeloppet bland för merkostnader påprocent annatav
grund kostnader för bil. framgårDessutom försäkringskassans aktav av
angående handikappersättning kvinnan fått hjälp idagar veckanatt tre av
släktingar och med inköpvänner kläder medmat,av mera.

Länsrätten följandegör bedömning: Bussens chaufför bör kunna ge
nödvändig hjälp i samband med betalning. förefallerDet inte heller vara
så bussresa i sig medför väsentliga svårigheter eller påtagligaatt en
risker för henne. innebär anlitandetDäremot enbart allmänna kommu-av
nikationer sannolikt kvinnan inte längre själv kan handla medatt mat

då det medför för långa gångsträckor för hon skall sigattmera, anse
orka bära med Vidare försvåras hennes möjlighet med sinatt tamunnen.
ryggsäck till frånoch arbetet. På grund sitt funktionshinder får kvin-av

därför ha sådana väsentliga svårigheter anlita allmännaattnan anses
kommunikationer krävs för till bilstöd.rätt Därvid beaktas att ettsom av
syftena med detta stöd är medverka till handikappade kan levaatt att
aktivt, självständigt och oberoende bilstödspropositionen, 13.s.

fannKammarrätten i likhet med länsrätten kvinnan berättigad tillvara
bilstöd.

FÖD fastställde kammarrättens dom.

Kommentar

FÖDIngen ovanstående domar refereradär och publicerad och ärav av
alltså inte avsedda skapa praxis.att en
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Kortvuxenhet

förproblemendelbeskriverföreningförFöreträdare Kortvuxnas aven
grundmedicinska problemhar000000-2 kortvuxna1de avsomca

bussar.sig ochför nämndaProblemsitt handikapp. är att ta avgrupp
för korta benavpassadeintetågi och äringångar bussarochFotsteg

påsigoch tåg.buss Attmåste krypaMångaoch ta uppupparmar.
bussi folkträngselståklaraliksomproblemär attsäte attannatett

ansiktetsig iskadatpåexempel kortvuxnafinnseller T-bana. Det som
uppstår då medresenärersSkaderiskspårvagn.medvid färdnära ögonen
ansiktshöjd på den kort-ikommerbärsaker dessaoch andraväskor

intillnedtrycktblir inklämd ochvanligt den kortvuxneDet är attvuxne.
trängseli ärinteutskuffad i dörrsteget. Attellervägg rent synasaven

nedremänniskorsi andraansiktetmedstå inklämdSvårtfara. attstoren
männi-allamellanluften slutdåkvävningskånslorregioner. Kan targe

skor.
gjortharLäkareför denna ettBelastningsproblemen är stora grupp.

belastningenhögskolatekniska mätaChalmershjälpförsök med attav
normalvuxenlängd. För130förvid trappgång att encmperson aven

trappgångvidkortvuxnedenlång, skulle belastas180 somcmcaman,
tredjeskulle han trappsteg.var

iarbetsskadorgrundförtidspensioneringarvanligt medDet är av
rullstoltilltidenfår medfelbelastning. Fleraförslitning och taform av

förflyttning.för
väskamåsteÄven litenproblem.Besvärligt bära är annatettatt en

mycketinnebärliknande och detochtrottoarkanter,lyftas vid trappsteg
ochpå nackesliter axlar,normalt ochvad ärlyftande än rygg.sommer

Även bil försinmåstebilstöd,behövainte kande, anpassaansessom
anpassningenrimligtfinner detföreningden. attfå köra Kortvuxnasatt

inteenskilde kandenmerkostnaddå detsamhället ärbekostas somenav
välja bort.

FÖD-domar

FÖD bilstöd.bifall tillmedavslutatsi harmålAv etttre
FÖD kortvux-1989-12-05. Det är1990:13 II,refereratmål ärEtt en

folksam-uttittad iiakttagen ochsigföljd detta kännertill avman somen
kam-trakasseradochmobbadhanskoltiden blevRedan underlingar. av

ungdomar. Man-trakasserasfortfarande hanhänderoch det att avrater
människor påblandvistas inteliv ochtillbakadragetsocialtlever ettnen
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fritiden. försäkringsrättensI dom anför läkare risk finns föratten en
traumatiserad psykiatrisk sjukdomsutveckling hos vid avsaknadmannen

specialbil bedömde det bakgrund blandsamt detatt motav annatav
förelåg definitiv medicinsk indikation för bilstöd.

Försäkringsrätten fann med stöd den medicinska utredningen i måletav
grund åberopade funktonshinder framföratt allt psykis-mannen av -

ka problem får ha väsentliga svårigheter anlita allmännaattanses-
kommunikationsmedel. Funktionshindren ocksåär varaktig natur.av
sistnämnda slutsats baseras bland på vad upplysts orsaker-annat som om

till psykiskade problemen riskenoch för försämringna en av mannens
tillstånd.

FÖD inteändrade underrättens dom.

mål, inteI refererat, 220189 1991-03-19, sökerett annat kortvux-en
130 bilstödcm grund han får i benen han gårnäratt onten man av

och för han upplever med tunnelbana psykiskt mycket på-att resor som
frestande. Läkare har uttalad hjulbenthet i under-attuppger mannen en
benen och på fåttår belastningssmärtor i ben.vänster Läkarensenare
anför finnerhan det uppenbart har betydande svårigheteratt att mannen

allmännaanvända kommunikationsmedel.att
Försäkringsrätten bedömde visserligen har svårt handi-att ettmannen

kapp. Hans möjligheter förflytta sig hand eller anlita all-att attegen
kommunikationsmedelmänna kan emellertid inte väsentliga.anses vara

FÖDöverklagadeDet beslutet kan därför inte ändras. fann inte skäl till
bedömning underinstansemadenän gjort. Mannens överklagandeannan

lämnades bifall.utan
tredje målet, inte refererat,Det 276691 1992-04-16, rör kortvux-en

kvinna, 127 lång. läkarutlåtanden anförs kvinnanI hjulbent,äratten cm
Ärhar besvär frånpatellära båda knäna. opererad med sentransfurering

i båda underbenen. gårHon obehindrat med korta och dubbelsidigsteg
hälta. Hon har leddeformiteter i benen korta och tjocka.ärgrava som
Knäna inåtvridna.är Röntgenundersökning har visat höggradiga utveck-
lingsanomalier deformeringoch bibehållenmed ledbroskhöjd. Kvinnan
har mycket svårt klara till från sittoch arbete med allmännaatt resorna
transportmedel, huvudsakligen grund tilltagande besvär från knä-av

höftlederoch svårigheter sig och ned i de högasamt att ta trappste-upp
på buss. har dessutomHon svårt för handla, bära paketatt ut attgen

och kassar. Förtroendeläkaren uttalade det inte kunde styrktatt attanses
kvinnan har väsentliga svårigheter förflytta sig på hand elleratt attegen
anlita allmänna kommunikationer.
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FÖD funktionshindervaraktigtgrundkvinnanfann i sin dom att av
svårig-kommunikationer. Dessaanlita allmännasvårighetervissahar att

bilstöd.tillför rättväsentliga krävssåinteheter är som

Kommentar

FÖD sådanaorsakabedömtsi sigkortvuxenheteninteärDet avsom
FÖDföreliggerbilstödtillförflyttningssvårigheter rättväsentliga att

problemenpsykiskaframför allt de1989-12-05. är1990: 13 DetII, som
varaktighetenförflyttningssvårigheter och det ärväsentitillupphovgett ga

i domen.bedömsi dessa som
publiceradeinteåtergivits ärhär,domarnatvå andradeI sommensom

FÖD, svårigheternafysiskapsykiska ochhar derefereradeoch av
inte bedömts väsent-1992-04-16276691,1991-03-19,220189, som

liga.

Synskada

självfallet påsvårt berorsig, hurorienterasvårtSynskadade har syn-att
omöjligt.direkt Idetmiljöer kanfrämmandeiochnedsättningen, vara

omöjligtellersvårtdet årinnebär det attkommunikationerallmänna att
trafikinforma-läsaochhållplatsstolpartrañkterminaler och atthitta till

iallmänhetisynskadade ärGravtoch kartor.skärmarskyltar,tion

miljö.i okändledsagarebehov av

FÖD-domar

FÖD refereratmålenhittintills. ärEttbehandlatsmål har avFem avav
FÖD. beviljades.bilstödbilstöd,ansökanmålen avslogsfyra ettI omav

FÖD synskadadfullföljer1990-05-171990:23,refererat målI enett
svårig-väsentligaintehananförbilstöd.för Hansin talan utanattman

hemmetmellanhemmet. Vägenocharbetsplatsensig mellankanheter ta
måsteoch hankompliceradtrañkmässigtarbetsplatsen äroch passera

väg,väljerhaneller,trañkbelastad väghårtantingen annanenomen
Även allmännajämvägskorsning.obevakadsåväl hängbro omensomen

användakunnatinte haskulle hantillgängligafunnitskommunikationer
sitt arbete ärskötaskall kunnaför hanFörutsättningensig dessa. attav

från arbetsplatsen. Mannenbil till ochmedhonomkörhustruhansatt
skattebefrielse.medhaft biltidigarehar en

FÖD varaktigtharsin synskada ettskrevdomenI att genommannen



Bakgrund och nuvarande bilstöd 65

funktionshinder medför svårigheter för honom förflytta sig. Ut-attsom
redningen i målet emellertid inte stöd för förflyttnings-attger mannens
svårigheter svårighetsgradär den förutsätts för till bilstödrättattav som
skall föreligga.

I mål 5691, 1991-03-28 söker medett annat Ushers syndromen man
och retinitis pigmentosa RP bilstöd. funktionshindretDet största är
synskadan. har enligtMannen läkare mycket synfåltsinskränk-en grav
ning i båda tillögonen utsträckningen 10 grader i alla riktningarca
varför han deñnitionsmässigt saknar ledsyn denäven centralaom syn-

iskärpan höger tidigtöga under 80-tal varit ganska god. Han har bland
lätt kollidera med andra Den hörselnedsätt-annat att passagerare. grava

ningen avhjålps bara delvis med hörapparat på båda öronen. Han har
svårt urskilja ljud speciellt i bullrig miljö och lokalisera varifrånatt att
ljud kommer.

Försäkringsrätten bedömde sin kombineradeatt mannen genom syn-
och hörselskada har varaktigt funktionshinder och påhan grundett att av
detta sådanahar väsentliga svårigheter förflytta sig på hand ochatt egen

anlita allmänna kommunikationer förutsätts för till bilstöd.att rättsom
omständighetenDen behöver anlita följeslagare föranlederatt mannen

FÖDinte bedömning. ändrade inte underrättens dom.annan

Kommentar

FÖDEnbart synskada bedömer inte medförande väsentliga förflytt-som
FÖDningssvårigheter 1990:23, 1990-05-17. Kombinerat med grav

hörselskada bedömdes förflyttningssvårig-synskadan medföra väsentliga
heter i mål inte publicerats refererats 5691, 1991-03-28.ochett som

Psykiska såsomorsaker fobiert.ex.

psykiska varit fobierDe orsaker fördet varit frågan har attsom resaom
tillsammans mångamed människor kontroll resesitu-haoch inte överatt
ationen. till fobinOrsaken kan variera.

FÖD-domar

FÖD.Nio mål har i målen referatdenna Ett ärsorterats grupp. av av
fem målenI beviljades bilstöd.av
En har efter hjårnblödning fobi åkautvecklat buss FODattman

1990:35, 1990-09-18. psykiatrisktEn sakkunnig anför bearbet-att en
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Möjli-normalt.komplicerad änvaritfobi haning mersynesmannensav
behandlingennegativtinverkakunnatbearbetning ävenhade engen

psyki-förnyadkrävatordehjämblödningen. Deteffekterövriga enavav
påbörjas.fobiträning kanoch närbedömning för utrönaatrisk att enom
tid.avsevärdvill avvaktaförfinns talaruppgifterDe att mansom

bussfobi utgörbedömning: MannensföljandeFörsäkringsrätten gör
svårig-väsentligainnebärfunktionshindervaraktigtför honomett som

kommunikationsmedel. RFV:sanlita allmännaför honomheter upp-att
i första handfobiska besvärmedi falldettafattning att person somen

förbättring förtidlängreunderbehandling attundergåttskall ha utanen
lagligt stöd.försäkringsrättenenligtsaknarbilstöd skall kunna utges

FÖD dom.underrättensändrade inte

Kommentar

inte undervarje fallifobi inte är,styrktläkareHar avse-somman av
ochvaraktigtfunktionshindretbehandla bedömstid, möjligvärd att som

kommunikationer.anlita allmännasvårighetermedförande väsentliga att

Sjukdomar i andningsorganen

och allergiAstma

efter haolika sjukdomssymtommedallergisk attDen ärsom reagerar
tid.eller kortareunder längreblivit för allergiframkallande ämnenutsatt

inte krä-reaktionerobetydligafrånSymtomen kan variera i styrka, som
dagliga,livslånga,chock ellerallergiskbehandling till livshotandever en

svåra astmabesvär.
luftrörsförträngningsjukdom kännetecknasAstma är somaven som

sig klinisktvarierar i tid.betydande under kort Dengrad yttrar som
andningssvårigheter.

följandeblanddjurepitel, mögel kanochkvalster, pollenUtöver annat
överkäns-hyperreaktivitetpåverka medfaktorer allergiker och personer

tillfråndofteroch starkainfektioner, kylalighet: ansträngning, värme,
luftförore-och andraparfym, kemikalier. Rökexempel blommor och

Urluftvägsbesvären.irriterar därmedslemhinnorna och ökarningar
Astma-Allergi,från Riksförbundet RmA.information mot
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Cystiskfibros

Cystisk ñbros medfödd,är ärftlig sjukdom inte kan botas. Denen som
livshotande.är Slemmet i lungor och mag-tarmkanalen tjocktär och

Det till luftrörentäpper och orsakar problemsegt. med matsmältningen.
cf-sjuke infektionskänslig.Den är Med omfattande medicinering, and-

ningsgymnastik fysiskoch träning varje dag mår sjukeden bättre. Ur
information från Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF.

FÖD-domar

finns tioI mål noterade. målTre publiceradeär refereradeochgruppen
FÖD. målenI beviljades bilstöd.av sex av

FÖDmålet 1991:30I 1991-10-03, beviljades med astmaen man
bronchiale bilstöd. uppbarMannen hel förtidspension grund sinaav
astmatiska besvär. Läkare anförde hade bronchialeatt astmamannen
med kraftig ospeciñk bronkiell hyperaktivitet och ansträngningsutlösta
andningsbesvär och han beroende daglig relativt massiv bronk-att var av
dilaterande medicinering. Mannen reagerade vid ansträngning med ast-
matiska besvär och mycket känslig för ospeciñka stimuli såsom fuk-var
tig och kall väderlek och starka dofter olika slag Mannenav m m. an-
förde hans maximala gångsträcka vilopaus 50 beroen-att utan metervar
de på dels pådels övervikt. En medicinsk specialist anfördeastman, att

bronchiale tvekan utgör varaktigt funktionshinderastma utan ettmannens
med väsentliga svårigheter förflytta sig hand eller anlitaatt attegen
kommunala transportmedel.

Med hänsyn till medicinskaden utredningen, särskilt vad den sakkunni-
uttalat, och med beaktande flerasedan år uppbär helattge av mannen

FÖDpensionsförmån grund sina astmatiska fannbesvär attav man-
har varaktigt funktionshinder medför väsentliga svårigheterettnen som

för honom förflytta sig hand anlitaoch allmänna kommu-att attegen
nikationer.

FÖDmåletI 1991:30 II, 1991-10-08, beviljades meden ung man
cystisk ñbros bilstöd. Sjukdomens bestårhandikapp dels behovetav av
kontinuerlig andningsgymnastik och nattetiddels i fukttältsömn ochav
kostkomplettering med näringslösning via magsond. fyra tillDärutöver
åtta gånger år intravenösa antibiotikakurer sköter självper som mannen
i hemmet hjälpmed sina föräldrar. således i första handDet är sköt-av
seln sjukdomen, tidsmässigt måste prioriteras bekostnadav som av
fritiden, dessutomoch nedsatt lungfunktion och allmänna kroppskrafter,
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möjligheter ävenviktig för hanstill biltillgånggjorde attatt varsom
klara arbeta.att

FÖD sjukdomenanförde ännusakkunnigutlåtande. Denneinhämtade att
beroendeMannen äroftast dysterharinte botas. Denkan avprognos.en

för lindramedicineringlivsföring ochutomordentligt attnoggrannen
drab-infektioner kanhanlivshotandedebristtillstånd för bromsaoch att

irreversibeltillgivit upphovlångvariga sjukdomen harbas Den enav.
vitalkapa-50till knapptvilken skattaslungfunktionsnedsättning, procents

funk-svårtmedicinsk synpunktfrånmedförsjukdomcitet. ettMannens
särskiltförflyttning,vidväsentliga svårighetermedförtionshinder som

kommunikationsmedel kanallmännamänniskokontakter t.ex.som
ökaytterligare skullei sinvilketinfektioner,risk förmedföra turnya

överlevnad.förförsämrarisker ochhans prognosen
ÖD funktionshin-varaktigtukdomsbesvär utgörfannF ettatt mannens

påförflytta sigför honomväsentliga svårighetermedförder att egensom
kommunikationer.anlita allmännaochhand att

FÖD kvin-tillinte bilstödbeviljades1990-03-011990:13 VII,måletI
sitt arbetefråntill ochmöjlighetochastmabesvärmed att menna

tillsvårthadeanförde honKvinnanbil i arbetet. attmed behov attav
två kilometercirkakylan. ärfår besvär Detpå vintern då honarbetet av

till arbetet.
FÖD funktionshinder detvaraktigtsåkvinnan inte harfann attettatt

svårig-för henne ochförflyttningssvårigheterväsentligatillupphovger
kommunikationer.utnyttja allmännaheter att

med1992-10-29, berör92391,inte refereratmål, ärEtt manensom
besväratsharbeviljas bilstöd. Hanintebronchiale astmaastma avsom

årenundersuccessivt försämratsSjukdomen har trotssedan ungdomen.
höpollen,blandenligtmedicinering. Mannen annattest motreagerar

vidockså ansträng-försämraskatt och häst. Hanhund, stress,gräs,vass,
läkarutlåtandeEnligt ärdofter.starkakylig väderlekning och samt av

förblirdå det innebärproblembussåkning utsattattett stort mannen
livshotandeiblandochtillkan ledadofter medretande gravmera, som

skulleinga teckenfinnsförsämring Det astmaattastman. mannensav
överskådlig tid.försvinna inom

FÖD allergiskaastmatiska ochsinagrundfann inte att avmannen
medfördetsådan gradfunktionshindervaraktigthar attbesvär ett av

hand ellersigförflyttaförsvårigheter honom attväsentliga att egen
kommunikationer.anlita allmänna
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Kommentar

Infektionsrisk med medicinskt väl åtföljande risk förstyrkt livshotande
FÖDtillstånd 1991:3011, 1991-10-08 eller så svår sjukdom, medicinskt

FÖDväl styrkt, lämnat arbetsmarknaden 1991:30 1991-10-II,att man
FÖD08 bedömer varaktigt funktionshinder medförande väsent-ettsom

liga svårigheter förflytta sig hand och använda allmännaatt attegen
FÖDkommunikationer. två kilometerKan till arbetet bedömerman ca

FÖDinte föreliggerdet väsentliga förflyttningssvårigheter 1990: 13att
1990-03-01.VII,

Mag- och tarmsjukdomar

handlar sjukdomarDet i och kanske främst leder tilltarm,om mage som
diarréerupprepade kräver tillnärhet toalett. del dessa sjuk-Ensom av

har ocksådomar andra konsekvenser i form ledbesvär ocht.ex. av
mycket trötthet grund bristande näringsupptagningsförmåga.stor av

de mål igenomutredaren gått detI dock återkommande plötsligaär
diarréer sjukdomarnadet problemet.är största kan också ha tilllettsom
anläggandet någon form stomi. kan vålla besvär i formDessaav av av
läckage då förbandet olika orsaker inte alltid tätt.tarav

FÖD-domar

FÖD-domar.Utredaren har läst 15 målen refererat.Ett nio fallär Iav
bifölls ansökan bilstöd.om

FÖDmålet 1989-11-14,1989:57 III, beviljadesI kvinna bilstöd med

sigmoideo-stomis.k. inte stomibandage. Medicinskttäcks sak-som av
FÖD.kunnig lämnar utlåtande till Stomin ovanlig täcksär typ,av av

stomibandage, och skyddas kompress, i någon månendast tarsomav
fukt och lukt. Stomin medför förständig risk läckage ochupp av gaser

tarmvätska avföring, konsistens variera och avgångkansamt vars vars
inte alltid kan kontrolleras. Stomier har ingen ringmuskel-denna typav
funktion. Kvinnan måste sköta sin dagliga sköljningar,stomi med det
finns risk för ofrivilliga läckage och föreligger ständigtdet problem med

vilket är mycket förgenerande henne hon måste användagaser, om
allmänna fardmedel.

FÖD fann de speciella problem, kvinnans stomi innebär, utgöratt som
sådant varaktigt funktionshinder medför väsentliga svårigheter försom
henne anlita allmänna kommunikationer.att
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1990-12-11, beviljas medmål, refererat 156989,inteI ett en man
handikappersättning medbilstöd. hartarmsj ukdomen Morbus Crohn Han

merutgifter för kläder, tvätt,på kost,50 % basbeloppet grund avav
allmännasvårtmedicin läkarbesök.sanitetsartiklar, och Har att passa

oberäkneliga diarréerkommunikationsmedel grund morgonen.av
dagliga diarréertillstånd frekventahans medLäkare bedömer vara mer

mindre konstant.eller
FÖD sjuk-i måletutredningenfinner medicinskaden att mannensav

väsentligamedförfunktionshindervaraktigtdomsbesvär utgör ett som
kommunikationer.anlitasvårigheter för honom allmännaatt

Kommentar

speciella problem,stomi medförandeovanligDet är typ som aven av
FÖDFÖD 1989:57 1989-väsentliga svårigheter III,medförabedöms

medicinska1990-12-11 denmålet 156989det andra är11-14. I ut-
diarréemafrekventaför bedöma de ärredningen avgörande ettattatt

förflyttningssvårigheter.väsentligamedförvaraktigt funktionshinder som

funktionshinderDiverse övriga sjukdomar och

de andrai någonmål inte hör hemmaharHär sorteratstre avsom

grupperna.
blödarsjuka hemo-svår formbeviljats medBilstöd har avperson enen

FOD 1992:7,i måletkoagulationsfaktorfili VIIIoch avsaknadA av
1992-03-16.

såeffekterna sjukdomenbeskriver läkaresakkunnigutlåtandeI ett aven
hemofili ledblöd-svårkomplikationema vid A ärvanligastedeatt aven
ledförstöring och dår-tillefter upprepade gånger kan ledaningar, vilka

kanVid ledblödningarifunktionsnedsättning ledema.med startasom-
gåvåld måsteminimaltobegripligtvid för utomståendeden mannen-

svåra ledblöd-iblandåkai Kryckgång kanrullstol.med kryckor eller ge
sin brukarvilket iarmbågsled eller axelled,ningar i handled, tur ge

föreligger delsSammanfattningsvishandikapp vårdberoende.och ett
problemsocialtsvår blödarsjuka, delsi formmedicinskt problem ettav

ledskadorprofylax alltflerledblödningarupprepademed trotssom ger
kostnadsproblem;förflyttningssvårigheter och delstilltagandemed ett

på1989 års kostnadslägeår gårprofylaxbehandlingen medunderbara ett
ledskadorsannolikttroligt och högst212 690:4O kr. Det är att mannens

allt-framtid honombegränsad görfler ledblödningar inomalltmed en
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till prisethandikappad till samhället ochallt kostnader förstörre avmer
medicinsk svår hemofili betraktaslidande. måste AsynpunktUrstort

risker för tillta-svårt bestående handikapp med uppenbaraochettsom
undvika ledblödningar ochgande ledinvaliditet, inte möjligheterna attom

någonsin möjligt.muskelblödningar goda ärgörs som
FÖD sjukdoms-finner medicinska utredningen i målet visarden attatt

svå-medför väsentligavaraktigt funktionshinderbesvären utgör ett som
anlita allmännarigheter för förflytta sig på hand ochhonom attatt egen

kommunikationer.
hereditärtlider sjukdomenBilstöd beviljats kvinnahar an-en som av

hudenmedför känslighet för tryckgioödem uttaladHANE motensom
FÖD 1992:14, 1992-04-23.temperaturväxlingar i måletoch

ståsvårt förockså knäledsbesvär det henneKvinnan har gör attsom
beviljatsarbetsrehabiliterande åtgärder kvinnangå. i haroch ledSom ett

kör-praktikplatsema. Vidare hartaxiresor från utbildnings- ochtill och
från länsarbetsnämnden.finansierats bidragkortsutbildning genom

FÖD: sigsakkunnig anför till AngioödemetmedicinsktEn yttrar som
ocksåkvinnan hartryck och slagblandsvullnader, utlösta annat menav

luftvägar-ikan hon få svullnaderköldexposition; blandnackdel annatav
Kvin-också för henne.medför nackdelandningsbesvär.med Hetta enna

kunskap ärovanlig ärftlig sjukdom med dagenshar mycket somnan en
effektiva ochmindreBehandlingsmöjlighetema begränsade,livslång. är

handikappbeståendePâ grund sittbiverkningsrisker.behäftade med av
utnyttja allmännamöjlighetläkare intekvinnan enligt behandlandehar att

sakkunnige,rimligt, skriver denförefallerkommunikationer. attDet
beståendemedtillståndkvinnans sjukdom, HANE,betrakta ettsom

vidgradväsentligfunktionshindertillhandikapp ledande varaktiga av
Tillståndet kantemperaturväxlingar.ansträngning, förflyttning, trauma,

hari sinmedicinering, vilkeni mån avhjälpasendast begränsad med tur

biverkningsrisker.avsevärda
FÖD haroch dessutomHANEi sin kvinnan liderdomyttrade att av

sakkunnigas uttalandemedicinskttillMed hänsyn de attknäledsbesvär.
funktionshin-varaktigtutgörsjukdomsbesvärkvinnans ettsammantagna

förflytta sig påför henneväsentliga svårighetermedförder att egensom
handi-skall honkommunikationeranlita allmännahand och somanses

tillbilstöd1988:890i förordningenkappad i den mening omsom avses
handikappade.

FÖD Efterlaryngektomerad1992:21, 1992-05-21Målet rör man.en
luft-mynnadeavlägsnadesstruphuvudetoperation för varvidtumören
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i hål direkt på omständigheten vidhalsen. Denstrupen ett att mannen
anlitande kommunikationer tvingas förbandallmänna kunde byta sto-av

färden har inte motivera till bilstöd.mavent under rättansetts
medicinskt sakkunnig anför efter laryngektomi avlägsnandeEn att en

förbandstruphuvudet täcks hålet stomat ett stomaventav av som- -
i någon mån bidrar till och fukta iandningsluften. kan dockDetatt rena
inte de naturliga skyddsmekanismer finns i svalg ochersätta näsa,som

inandningsluften normalt innan nårstruphuvud och densom passerar
luftstrupen. därför naturligt luftföroreningar ochDet är att temperatur-
växlingar påverka irritera slemhinnorna i luftstrupenlätt kan och och

luftrören och till slembildning medför betyd-grövre leda och hosta som
ande Slemhinnomas känslighet varierar olika individerbesvär. mellan

uppstå förhållanden,och de besvär kan också beroendeär yttresom av
graden luftföroreningar, temperaturväxlingar hostarNäretc.av mannen
eller eller vätska påkommer slem har ettstomaventetnyser annan som
ñnmaskigt omöj-filter, detta blir då igensatt fukten, vilketoch nästanav
liggör fortsatt andning. måste spegelStomaventet bytas. sker medDet en
för få måstei Dessförinnanlägerätt överatt stomaventet stomat. man
torka vill till övrigavätservett. hänsynmed Mannenrent runt stoman av
människor sköta hygienen enskilt. medicinskt sakunnige gjordeDen

bedömningen medförvaraktigt handikapphade vä-att ett sommannen
sentliga svårigheter kommunikationer.anlita allmännaatt

FÖD funktionshinder.yttrade laryngektomi varaktigt Mannenäratt ett
har anfört utförahan upplever det generande byte stomaventetatt att av
i andra människors hinderåsyn. Några praktiska eller medicinska attmot
anlita allmänna journalkommunikationer har inte åberopats. I mannens
saknas uppgifter temperaturväxlingarslemhinneretningar på grundom av
eller luftföroreningar. svårighet för förenad medDen ärmannensom
anlitandet allmänna kommunikationer består i den känsla obehagav av

han skulle erfara, byta stomaventeti med-han blev nödsakad attsom om
åsyn. svårighet inte så väsentligkanDennapassagerarnas anses som som

förutsätts för till föreligga.bilstöd skallrättatt

Kommentar

medicinsk mäste svårt ochUr synpunkt svår hemofili betraktasA ettsom
bestående handikapp ledinvaliditet,med uppenbara risker för tilltagande

möjligheternainte undvika ledblödningar och muskelblödningarattom
FÖDså goda någonsin möjligt. föranleder bedömagörs är Detta attsom

sjukdomsbesvären varaktigt funktionshinder medför väsent-ettsom som
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liga svårigheter förflytta sig hand och anlita allmännaatt attegen
FÖDkommunikationer 1992:7, 1992-03-16.

Bilstöd har beviljats kvinna lider sjukdomen hereditärten som av an-
FÖDgioödem HANE 1992:14, 1992-04-23. Sjukdomen sigyttrar

svullnader, utlösta bland tryck och slag kvinnan harsom annatav men
också nackdel köldexposition; bland kan hon få svullnader iannatav
luftvägama med andningsbesvär. Hetta medför också nackdel fören
henne. Sjukdomen är medicinskt utredd.noggrant

FÖDmålI rörande laryngektomerad 1992:21,ett 1992-05-en man
FÖD21 finner några praktiska eller medicinska hinder anlitaatt mot att

allmänna kommunikationer har inte åberopats. svårighetDen försom
förenadär med anlitandet allmänna kommunikationer bestårmannen av

i den känsla obehag han skulle erfara, han blev nödsakadav attsom om
byta i medpassagerarnas åsyn och kan intestomaventet såanses som
väsentlig förutsätts för till bilstödrätt föreligga.skallattsom

2.4.3 Varaktigt funktionshinder

En grundförutsättningarna för få bilstöd denär sökande haratt attav ett
varaktigt funktionshinder. Med begreppet varaktigt enligt bilstöds-avses,
propositionen, funktionsnedsättningen skall bestående ielleratt vartvara
fall finnas under tidden fordonet skall användas, dvs. cirka sju år.som

börDetta styrkas läkarutlåtande.med ett
Motiveringen till förslagutredarens sju år i förstället den tidigareom

på fem år, för bilstöd,gräns bilarna blivit bättre förr,nytt att änsom var
rostskydd och garantier medför bättre livslängd hos bilarna och högre
bilpriser medför bilköparna behåller sina bilar längre tidatt Ds S
1986:11, 30.s.

Kravet på sju års varaktighet har kritiserats för det hindrar bil-att att
Återbetalningsreglemastödet används i rehabiliteringssyfte. anses vara

tillräcklig garanti för används på rätt sätt.atten pengarna
Begreppet varaktigt funktionshinder har också kritiserats för detatt

varit oklart. Frågan sjukdomarär periodvisuppträder återkom-om som
mande kan benämnas varaktiga, astmasjuka. harDet upplevtst.ex.som

svårare för astmatiker få bilstöd under år. frågaEnattsom senare annan
ställts är med sjukdomar leder till okontrollerbarasom om personer som

läckage urin och har varaktigt funktionshinder i lagenstarm ettav me-
ning.

Utredaren har organisationer organiserar familjer med handi-av som
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fallvaraktighet i någrabedömningeninformeratskappade barn att avom
därför denekats bilstödsjukdomarsvåravarit sådan barn med atthar att

bilstödsperioden.överlevainte förmodats

FÖD:s varaktighetbedömning av

förmål för bedöm-varitvaraktighetenFörsäkringsöverdomstolen harI
återges härnedan.ochfyra refereradening i flera domar somvarav

FÖDFÖD förtill bilstöd1990-09-18 rätt1990:35,måletI enger
hjämblöd-bussfobi eftersökande harfobiska besvär. Denmed enperson

försäkringskassansochdomförsäkringsrättensyrkatning. hadeRFV att
psykiatriiupphävas. Enbilstöd skullebeviljabeslut expertatt mannen
negativtinverkatfobi hade kunnatbearbetninganför att mannensaven

uppgifterhjämblödningen.effekter Deövrigabehandlingenpå avav
vidavsevärd tid medville avvaktaförfanns talade attatt enenmansom

fobiträning kanochbedömning närpsykiatrisk utrönaförnyad enom
påbörjas.

uppfattning,sinfann i dom RFV:sFörsäkringsrätten attatt personen
tidunder längrebehandlingundergåttskall ha utani första hand en

stöd.lagligt Mannensaknarför bilstöd skall kunnaförbättring utges,att
FÖD dom.inte underrättensändradebilstöd.berättigad tillsåledesvar

FÖD med1991-10-03 beviljas1991:30målI manett ensenare
astmatiska be-uttalademedMåletbronchiale bilstöd. rörastma en man

sjukvårdskonsumtion. Utöverdet astmanpå grundochsvär storenav
FÖD medicinskkonsulteradEnligtövervikt.betydandehar en avmannen

varaktigt.kunskapnuvarandefunktionshindret medärexpert
FÖD utredningenmedicinskatill denmedskriver hänsynsin domI att

år uppbär helflerabeviljats och sedanbeaktandeoch med att mannenav
FÖDfinnerastmatiska besvärsinagrundpensionsförmån att man-av

svårigheterväsentligamedförfunktionshindervaraktigthar ett somnen
kommu-anlita allmännaochsig handförflyttaför honom attatt egen

uppfylldaförordningenövrigt i äri 5 §förutsättningarnaDånikationer.
bilstöd.berättigad tillär mannen

FÖD förälder medbilstöd tillrörde1993-04-151993:8,måletFrågan i
allergisj ukdomoch4-åriga barnetshuruvida dethandikappat barn astma-

FÖD medicinskaden Denbedömdevilketvaraktig,kunde vara.anses
stabiliserats,årpojkentillståndet förvisadeutredningen att senare

bådeiåtgärderallergiundvikandeallergisanerande ochgrunddels av
förbättringenmedicinering.grund Trotsdelsskola,hem och avav
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tillståndet kan akuta besvär pojkenutlösas hos vid färd med allmänna
kommunikationer.

FÖD skriver i sin dom pojkens tillstånd påäven år för-att om senare
bättrats bör denna omständighet inte tillmätas avgörande betydelse vid
bedömningen funktionshindret skall varaktigt fårutanav om anses snara-

bekräftelse i efterhand pojkens inteastmabesvärattre ses som .en av-
klingat kvarstår, dock med lägre inläggningsbehov. Pojkensutan ett
funktionshinder varaktigt iär den mening i förordningensom avses om
bilstöd och medför väsentliga svårigheter anlita allmänna kommunika-att
tioner. Föräldem således berättigad till bilstöd.var

FÖDmålI 1990:13 VH, 1990-03-01 frågadet kvinnaett var om en
med astmabesvär och möjlighet till frånoch sitt arbete medatt men
behov bil i sitt arbete. Hon hade bronchiale med bronkiellastmaav
hyperaktivitet. kunde fåHon astmaanfall bland damm, bilavga-annatav

starka dofter, lösningsmedel kyla och ansträngning. Enligt densamtser,
behandlande läkaren det viktigt hon slapp använda allmänna kom-attvar
munikationsmedel i sitt arbete, eftersom hon då riskerade försämringen

hade två kilometer tillHon sitt arbete och fannsdet ingaastman.av ca
allmänna kommunikationer. Om hon inte behövt bilen i sitt arbete hade
hon kunnat till sitt arbete.

FÖDsin fannI dom kvinnan grund sina astmabesvär inte haratt av
så varaktigt funktionshinder det tillupphov väsentliga svårig-ett att ger

heter förflytta sig på hand eller använda allmänna kommuni-att attegen
kationer.

villJag slutligen fästa uppmärksamheten två andra mål inte ärsom
refererade bedömningenrör varaktigt funktionshinder.men som av

målet 215589,I 1990-07-12, han grund sjuk-attuppger manen av
domen claudicatio intermittens bara 50-60kan Gårmeter utan paus.
med käppar och kan i backar Efter medicinskoch utred-trappor.
ning har operation avskrivits behandlingsmetod. Både kassan ochsom

FÖDförsäkringsrätten har avslagit ansökan operationnoterar attmen
behandling har avskrivits angivnaoch finner den diagnosen utgörattsom

varaktigt funktionshinder medför väsentliga svårigheter förett ho-som
förflytta sig och därmed till bilstöd.berättigar I och medatt attnom

operation avskrivits varaktigheten styrkt.anses
Avslag grund besvären inte varaktiga får kvinnaattav anses en

232889, 1990-08-27 med värk i knälederna och ländrygg. Hon an-
Ävenvänder kryckkäppar vid gång. i gångsvårigheter.hemmet har hon

Har betydande övervikt. Förtroendeläkare anför sökandenatt attgenom
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FÖD medminskavikten skulle besvären.sig och reducera anseroperera
påinte kravenoch därmedvaraktigheten styrkt årledning intedärav

beviljas.för bilstöd skall kunnauppfylldahandikapp i 2 § FBH att

Kommentarer

förbät-tidbehandling under längreundergåttmåste inte haMan utanen
FÖD 1990:35,styrktskallför varaktighetentring tillståndet att ansesav

FÖD tagitefter haföreliggabedömt1990-09-18. varaktighet har att
utbetalas heldetutredningen ochmedicinska nårtill denhänsyn pen-

FÖD 1991-10-03.1991:30funktionshindretsionsförmån grund av
FÖDFÖD 1993-04-1993:8,föreliggakonstateratsvaraktighet har av

hem ochsaneringmedicinering ochkvarstår15 besvärennär trots av
detsinsittkilometer till arbetegå tvåskola. Kan astmatrots ansesman

väsentligatillfunktionshinder upphovvaraktigt detsåinte attett gervara
FÖD 1990-03-01.1990:13förflyttningssvårigheter VII,

drar jagrefererade,interedovisats ärtvå målendeAv somovan,som
funk-behandlingsmetod så äravskrivitsoperationslutsatsen att somom

operation skul-1990-07-12,155 89,varaktigt 2tionshindret om enmen
uppfylldavaraktighetså inte kravenminska besvären årkunna

interefererade deinte är1990-08-27. Eftersom domarna är2328 89,
praxis.skapaavsedda att

Anpassningsbidrag2.4.4

det beloppanpassningsbidrag lämnas medföreskrivs9 §FBHI att som
fordonetanordningändring ellerför sådankostnadenmotsvarar av

ochbruka det ärskall kunnahandikappadeför denbehövs att somsom
skick.fordonets ålder ochtilllämpligt med hänsyn

mångaframgår1992:9RFVuppföljningsrapport attI RFV:s anser
sökande harden rättbedömaproblem medförsäkringskassor har att om

fordonetföranpassning behövsvilkenanpassningsbidragtill och attsom
på vadlita heltinte gårdetuppleverbrukas.skall kunna Man attatt

anpassning.rekommenderarbilñrmor och läkare som
framkom detkassatjänstemänintervjuer medVid utredarens att man

till kunskaptillgångenochkunskapennöjd med deninte heltär omegna
i förstabilñrmornämndesförsäkringskassorVidanpassningsfrågor. tre

föräkringskassomasfrågor.i tekniska Avkunskapskällahand egnasom
TSVenligtframgår RFV:suppföljningar det, attattrapport, anserman

förtroende-oftare och ävenkonsulterasVägverket bordenumer att
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läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut fleramed borde rådfrågas oftare.
Ett förproblem kassoma bedömningenär skäliga kostnaderannat av

för anpassningen. tekniskaDen kompetens behövs för detta måstesom
sökas utanför kassorna. fallI del har oseriösa bilanpassare med bris-en
tande kompetens utfört dåliga arbeten till höga kostnader. Detta, menar

för handikapprörelsen, skulle hindraskunna bil-representanter denom
stödsberättigade måste godkänna arbetet innan kassan betalar någonut
ersättning.

Krav har anpassningsbidrag skall beviljas för all utrustningrests attom
villkor frånär läkare, trañkinspektörer eller motsvarande tjänstemansom

för utfärda körkort. Vid samtalen med försäkringskassomasatt handläg-
har ofta framförtssynpunkter borde kunna enbartattgare om man ge

anpassningsbidrag. dåMan ärenden där förflyttningssvårigheternaavser
inte den de berättigar till bilstöd, där detarten attanses vara av men
ändå behövs omfattande anpassningsâtgärder för funktionshindra-denatt
de skall kunna köra bil. I sammanhanget nämns ellerutanen personer
med mycket dåliga armfunktioner, kortvuxna och reumatiker. Särskilt
den har ofta.nämntssenaste gruppen

bilstödetI skiljer basanpassning och speciell anpassning. Medman
det förra utrustning finns monterad standard i bilmo-avses som som en
dell. Speciell anpassning sådan utrustningär behöver förmonterassom

fordonet skall fungera för den funktionshindrade.att Gränserna mellan
basanpassning specialanpassningoch emellertid inteär tydliga.helt Dyra-

varianter bilmärke har normalt utrustning standard ochettre av mer som
därförkan fordra mindre speciella anpassningsåtgärder. Pâ kassomaav

upplever sig ha svårigheter vadavgöra skall betraktasattman som som
speciella anpassningar och därmed bidragsberättigat. Samtidigt finnsvara

önskan begränsa kostnaderna. uttrycker förMan ocksåatten attom oro
de kommersiella intressena fâr förspela roll.stor

förKostnaderna bil,större motiverad funktionsnedsättning-ärsom av
vill företrädare för handikapprörelsen skall täckas bilstödet. Ende-en, av

ökat grundbidrag eller den ökade kostnadenett attra genom genom
anpassningsbidraget.ersätts Andra kostnader önskas täcktaav som av

anpassningsbidraget dragkrokär med släpkärra och kapell mobilte-samt
lefon.

Kostnadsansvaret vid återställandet bil behöver detöver. Nu ärav ses
inte reglerat i förordningen.

harDet krävts också anpassningsbidrag bör kunna återkrävas.att
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FÖD-domar

anpassningsbidrag.måltvå refereradefinnsDet om
FÖD 1990-12-28 inte1991:4,måli refereratMobiltelefon har ett an-

anpassnings-tillberättigarfordonanordningsådansetts somenvara
handikappade.bilstöd till1988:890förordningenenligtbidrag om

FÖD mobiltelefonerutvecklingentekniskadenskriver i sin dom att av
installationfastinte kräverhandtelefonerportablariktninggått i mot som

användningsområde deänbredarebetydligtoch hari fordon ettsom
mobil-intehärtill kanMed hänsynbiltelefonema.fast installeradeäldre,

9ifordonetanordning påsådantelefon längre som avsesenanses vara
förutgåinteanpassningsbidragförhållande kanVid sådant§ FBH.

mobiltelefoner.
påanordningsådansläpkärra harinteDragkrok ansetts envaramen

förordningenenligt 9 §anpassningsbidrag kan lämnasför vilkenfordon
FÖD 1993-04-15.1993:9,handikappadetillbilstöd1988:890 om

förflyttning beroen-muskeldystroñ, vidmedtvåtill döttrarförälderEn
dragkrok släp-såvälansökthaderullstolar,elektriska attde somomav

förbehövdesSläpkärrananpassningsbidrag. attbekostasskullekärra av
FÖD sittiskrevvidmed rullstolarnakunnaskullede transportera resor.

yttrande:
bil-för regeringensgrundlåg till1986:11Sbetänkande DsdetI som

bordeanpassningsbidragutredningsmannenanfördestödsproposition att
handikappat barnförbehövdesanordningarför ettattlämnaskunna som

stöd-sitt- ellerexempel nämndesi bilen. Somfölja medskulle kunna en
förbehövdesför släpkärra,dragkrok attanordning i bilen eller somen

statsrådetföredragandeuttaladepropositionenrullstol. Itransportera en
utgågällderedanvadmedborde i likhetanpassningsbidragatt som --
ellerändringför sådankostnadenmotsvaradedet beloppmed avensom

skullehandikappadedenförbehövdesanordning på fordonet attsom
berör-skulle ersättasanordningarVilka särskildabruka det.kunna som

handikapporganisationemafrån attbegäraninte Endes närmare. om
merkostnadersådanautgå för täckakunnaanpassningsbidrag skulle att

fordon,beroende störrefunktionshindradeföruppkom avsom varsom
tillmötesgå.bereddstatsrådet intevan-bilar,s.k. attvar

FÖD sådanfårdragkrokfannavdettabakgrund attMot vara enanses
9 kanenligt § FBHanpassningsbidragför vilkenfordonanordning

anord-sådanbetraktasintesläpkärrakanlämnas. Däremot som enen

ning.
fråganbehandlas1993-04-27,151491,inte refereratmål, ärI ett som
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Standardutrustning och basanpassning. Med basanpassning RFVom avser
sådan extrautrustning bil kan levereras med direkt från bil-som en en
fabrik och kostar utöver bilens grundpris. Exempel på sådanextrasom
utrustning automatiskär växellåda, servostymin elektriska fönsterhissarg,
och Centrallås. Verket sådan utrustning, inte specielltärattanser som

föravsedd handikappade år normal utrustning i vanligen förekom-utan
mande bilmodeller, inte skall till anpassningsbidrag.rättge

FÖD fann det inte möjligt med stöd bestämmelsen i 9 § låtaFBHatt av
kostnaden för sådan ändring eller anordning på fordonet be-av som
hövs bestämmas grundval prisskillnaden mellan olika varianterav av
bilmodell. Målet handlar den bilstödsberättigade köpt bil medattom en
den extrautrustning hon behöver i modell där finnsden fabriksmonte-en
rad i förstället köpa billigare modell och där låta installera denatt en
utrustning hon behöver.

I mål 245491, 1993-10-25 berörett annat problemsom samma om
basanpassning anför den klagande: Det hade blivit mycket dyrare om
han hade köpt den enklaste citroenmodellen och begärt anpassningsbi-

FÖDdrag för all extrautrustning hade behövt i efterhand.monterassom
hänvisar till det tidigare målet och eftersom bilen varit försedd med den
nödvändiga utrustningen redan vid inköpet lämnas överklagandet utan
bifall.

2.4.5 Bidragets konstruktion

Ãldersgränser och körkortskrav

Ibland remissvaren betänkandet Bilstödet handikappade Ds S
1986:11 fanns tveksamhet såväl avvisande förslaget tillrentsom av
åldersgränsen 50 år för funktionshindradede förvärvsarbetar ellersom
skaffar sig yrkesutbildning. Krav bort åldersgränsen har åter-att ta
kommit i bland riksdagsmotioner.annat

har framförtsKrav på 65-årsgränsen i 5 § FBH med gällandeersättsatt
generell tidpunkt för ålderspension tidpunkteller den vederbörande själv
väljer i ålderspension.att

Körkortskravet i 3 har upplevts hinder för dem med deettgrupp som
allvarligaste funktionshindren bilstöd.att

Inplacering i de fem bör ske utifrån den sökandesen av grupperna
livs-totala och behovssituation har handikapporganisationer krävt. Kra-

på arbete får inte tillleda bortser från den sökandesvet behovatt man av
aktivt liv också utanför arbetet.ett
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försörjningsintillVäsentligt tillskott

FÖD handikappadhuruvidaavgjort fråganmålrefererade hartvåI en
väsentligt tillskottförförsörjning ellerför sinsin bilberoende ettavvar

1990-02-1990:12förtidspension23hadeförsörjning hantill sin när
bilstödsansökansingjordeförtidspension ochrespektive halv strax22,

1989-12-29.1990:12 II,ålderspensionfåkundeinnan han
FÖD uppfylltsökande hadeden12 fann1990: Imåletförstadet attI

sökandestycket FBH. Den2 förstaenligt §för bilstödgrundvillkoret
restarbets-sinutnyttjarförtidspension ochheltredjedelartvåuppbär av

bostad ärträdgårdsmästare. Hanssåsomförvärvsverksamhetförmåga till
FÖD intevisserligenfann hanfrån arbetsplatsen.30 attbelägen meter

dockarbetsplats. Han ärbostad ochmellanbil förberoende resoravvar
rörelsen.frånprodukterfraktakunnafordon försådantberoende attav

väsentligtfåarbetebil förberoende ettsåledesHan är att genomav
försörjning.till sintillskott

1924,i januariföddrörde1990: 12målet llandraDet somen man,
förtidspension påhade halv1988. Hanbilstöd i oktoberansökte om

helt1988 hanmaj1987tiden oktoberUndergrund MS. t.o.m. varav
1988juni15fr.o.m. denochischiaslumbagosjukskriven grund av
kon-medhandikappkonsulentmuskelsträckning. Handiagnosunder var

förintehadedel i arbetet. Hanfickbostaden ochi dentor resa enegna
65 år1989 blevjanuariihan utanförvärvsarbeta näravsikt slutaatt

del.till vissigenarbetaoch kunnatillfrisknaskullehanhoppades att
Försäkrings-bilstödsansökan.avslagkassansöverklagadeSökanden

verketanfördeochöverklagadeöverklagandet. attRFVbifölldomstolen
sedansjukskrivenansökanförvid tidensökande,denatt varsomanser

till ålderspen-berättigadjanauri 1989medfrån ochtid ochlång varsom
i behovkundebilstödansökanför sinvid tidpunktension, inte ansesom
försörj-till sintillskottväsentligtellerförsörjningfå sinbil för ettattav

sjukskrivenmåste ha rätthan utananfördesökandening. attDen att vara
drivabil förbehovhadeför alltid. Han attskulledet avatt varaanses

konsultverksamhet.sin
FÖD upplyststill vadMed hänsynblandanförde annat: om man-som

FÖD det uppenbartfinnerverksamhetenochhälsotillstånd arten avnens
måletihandlingarnabil. Avberoendeför sitt arbete äratt avmannen

haft65 årfylltefter handetföresåvälframgår att enatt sommannen
måsteinkomst00060 kr. Dennainkomstukpenninggrundade ansesom

intekanförsörjning. Dettill hans atttillskottväsentligtutgöra ansesett
ansökantid från detkortpågå endastunderkommerverksamheten att en
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bilstöd gjordes, dvs. oktober 1988. omständighetenDenom att mannen
vid denna tidpunkt sjukskriven för andra besvär sådanaän harvar som
samband med hans handikapp, frånoch vilka han sedemera tillfrisk-helt

kan inte föranleda bedömning.nat, annan

Sjuårsgränsen

bilstöd fårNytt med vissa undantag inte beviljas förrän efter sju år. I
10 § stårFBH det fått grundbidrag eller anskaffnings-att om en person
bidrag får sådant bidrag lämnas minstendast sju är förflutitharnytt om
sedan beslut fattades medge till bidrag.rätt Om det finnssenast attom

frånskäl trañksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, fär dock
bidrag lämnas tidigare.

I Norge är motsvarande regel år eller efter körda 12 000 mil. Ensex
liknande konstruktion har föreslagits handikapprörelsen i Sverige.av

Två grundbidrag för köp bilav en

Synpunkter har framförts två makar eller motsvarande bilstöds-äratt om
berättigade och i behov bil,större bör dessa kunna köpaav en en gemen-

bil för grundbidragenstörre och den anpassad efter sina behov.sam
FÖD har haft frågan till prövning. Två handikappade makar har båda

beviljats bilstöd. Vid inköp bil har endast grund-ettav en gemensam
FÖDbidrag kunna utgå 1992:17, 1992-05-07. Maken bilköpteansetts

fickoch sitt bidrag. Därefter ansökte också makan få sittut att utom
bidrag till bil. Kassan avslog ansökan med hänvisning bland annatsamma

bilentill enligt bestämmelser skall registreradnuvarande påatt vara
Måletbidragstagaren. överklagades. Försäkringsrätten yttrade bestäm-att

melserna förutsätta bil bidragstagare.skall endastägasattsyns aven en
Samägande kan vissa kan makar skiljas ochmedföra problem t.ex.-

ochvårdas. Enligtoenighet kan uppstå bilen nyttjas lagenhur skallom
avtalats mellan del-samäganderätt kan delägare, inte harannatom om

tingsrätten för räkning skallhos ansöka bilenägarna, att gemensamom
försäljning fannutbjudas till å offentlig Försäkringsrättenauktion.

grund anförda till bil skulledet yrkandet bidragattav gemensamom
avslås.

FÖDtillRFV överklagade anförde i förordnigen bilstödoch detatt om
förarbetenaoch inte finns något hinder för för sigmakaratt som var

beviljts bilstöd tillanvänder detta köp bil. Det är tvärtomav gemensam
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handi-sinagrundmakarlösning låtalämpligpraktiskt att avsomen
tillsina bilstödanvändaförflyttningssvårigheterväsentligaharkapp

båda.till dembil, anpassadinköp av
FÖD någon bestäm-inte finnsbilstödförordningenidetyttrade att om

bakgrundi målet.aktuell Motsituationden ärreglerarmelse somsom
haravsiktendockkonstruktion måste detbilstödetsfrämst antas attav
ochutgå för inköpskall kunnagrundbidragintevarit än ett av enatt mer

bil.samma

Bidragsnivåer

något slagkopplas tillbordestödetframförtsTill utredaren har att av
förekommerkostnadsutvecklingen. Numed iför följabranschindex att

bil-finansieraändå inte kanbilstödbeviljasoch ettsökerdet deatt som
tillgrundbidragethalvabil.begagnad Detväljer köpaköp. Andra att en

Grundbidragetlågt.förkritiseratsockså4-5 harföräldragrupperna som
nivå för alla.påborde sammavara

anpassnings-bilstödethelainkomstprövahar utomKrav attrests om
1993 behand-i juniförbundsmöteFörsäkringskasseförbundetsbidraget.

kravetavslogFörbundsmötetmotion.anledninglade frågan med enav
enskildes behovdenanförs det ärinkomstprövning. yttrandetpå I att

enskildesinte denavgörande,skahandikappetgrundat varasom
ekonomi.

landstingbidrag frånkompletterandeblandEnligt 13 skall§ FBH annat
motsvarandemedanskaffningsbidragetminskaocheller kommun sum-

riksdagsmotioner.ikritiseratsharbestämmelsendelDennama. av

Utökning personkretsenav

vissaservice tillstöd ochFrån 1994 träddeoch januari Lagenmed 1 om
svåramedfunktionshindrade med lagenkraft. Målet äri att personer

levamöjlighetfunktionsnedsättningar, skalldefinierade i lagen, atten
omfattandemed detmöjligt för demandra. detta mestFör göraattsom

bilstöd,beviljasdeutredaren,stödbehovet framförts tilldetbör, har som
assistansersättningenligtberättigade assistansersättning Lagenär till om

LASS.
make-handikappadsvårtmakemaka medDet har också ansetts att

bidragsgrupp.blibörframföra bilen,maka, inte själv kan en nysom
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Andra kostnader inom bilstödet

Ytterligare utgifter, bland i riksdagsmotioner tycker bor-annatsom man
de täckas bilstödet, kostnaderär för körkortsundervisning, reparatio-av

och leasing handikapputrustad bil.ner av
Krav har förekommit befrielse från försälj ningsskattenatt ochom

återbäring bensinskatten borde återinföras.av

Återkrav

14-16I i FBH regleras återbetalning bilstödet. Grund- ochav an-
skaffningsbidraget skall betalas tillbaka bidragsmottagaren inom sjuom
år säljer eller avhänder sig fordonet, avlider eller, detnär gäller barn,
detta uppnått 18 års ålder och själv beviljats bidrag.

Barn kan få dispens för körkort före 18 års ålder. Till utredaren har det
framförts föräldrarnas bilstöd då bör kunna återkrävasatt i och med att
barnet har bil. Enligt gällande bestämmelser det inteär möjligt.egen

återbetalningspliktigaDet beloppet skall minskas med sjundedel fören
varje helt år förflutit sedan beloppet betalades Bidragsmottagarenut.som
kan befrias från återbetalningsskyldigheten finnsdet särskilda skäl.om

riksdagsmotionI har nuvarande bestämmelse årsgränser för åter-en om
betalningsskyldighet ifrågasätts. börDen med månadsgränserersättas för

undvika tröskeleffekter motionärerna.att anser
FÖDrefereratI mål har behandlat 14ett § andra stycket FBH, om

återkrav grund- och anskaffningsbidrag bidragsmottagaren säljerav om
eller på sätt avhänder sig fordonet innan sjuannat år har föflutit sedan
bidraget beviljades.

tidKort efter beviljat bilstöd sålde den handikappade bilen till leas-ett
ingbolag eftersom hon hade svårigheter betala kontantinsatsen bil-att

Sedemera köpte tillbakahon bilen från leasingbolaget. Fråga sär-en. om
skilda skål föreligger befria bidragsmottagaren från återbetalnings-att

FÖDskyldighet för bilstödet 1991:33, 1991-10-17.
FÖD yttrade: Kvinnan hade kort tid efter hon beviljats bilstöd iatt

form grundbidrag vilkenoch anskaffningsbidrag avhänt sig den bil förav
bidragen lämnats. Hon därför,är underinstansema funnit, skyldigsom

betala tillbaka vad hon fått i grundbidragatt och anskaffningsbidrag.
Kvinnan har emellertid köpt tillbaka bilen från leasingföretaget och är
alltså åter till bilen.ägare Med hänsyn härtill och till vadnumera som
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FÖD finnsdetfinnerförhållandenekonomiskakvinnans attupplysts om
återbetalningsskyldigheten.frånbefria henneheltskälsärskilda att

bilför köpaTidpunkt att

föranskaffningsbidrag lämnasochgrundbidragintefårEnligt §4 FBH
harmeddelats.bidrag Dettatillbeslut rättskaffats innanfordon omsom

självabil innanskaffaborde kunnaManinvändningarkommitdet emot.
billigtillfälle tillfångahandlariblanddå detfattas ettbeslutet att enom

utnyttjas.intetillfället kanbeslut kan görabil.och bra Väntan att

bilstödetochFöräldragrupperna2.4.6

kundedethjälpkapell skulleplussläpkärra storDragkrok, omvara en
Då detföräldraorganisationer. äranpassningsbidragetiinräknas anser

ochsig barnetbekantanhörig ellerförmöjligt att tadessutom anannan
nödvän-med desläpkärranfårde barabehövshjälpmedelde taomsom

78 försidakostnaden seminskarochfrihetenökardiga sakerna. Det
FÖD-dom i frågan.referat av

beräk-vidräknasinkomsterföräldrarnasskall8Enligt § FBH samman
det harkritiserats ochharstorlek. Dettaanskaffningsbidragetsning av

beaktas närskallinte allsinkomsterföräldrarnaskrävtsdessutom att
hemmaboende barn.förbidrag söks vuxet

hållapå bil fördelakunnasyskon bör attfunktionshindradeTvå nere
bil. ärtill Detanvändasfågrundbidrag börtvådvskostnaderna, samma

FÖD-mål gällderefereratibehandlatsfrågaprincipi ett somsomsamma
avsnitt 2.4.5.två makar se

m.fl.läkarekuratorer,bilstödet. DeinformationgodsaknarMan om
harmöjlighet,bilstödetinformeratill ochkännaborde som enomsom

uteblir.informationenochnågon alls,idålig kunskapofta ämnet, om
i okun-levtlängeföräldrarexempelFöräldraorganisationer har som

medproblemexistensbilstödetsskap trots resor.om
fårfamiljehemsföräldrarnaviktenunderstrukitsFrån harFUB attav

föräldrarnabiologiskaavsikt berövaförintebilstöd. hartill De atträtt
Adop-orkar.intedessaalternativ förtill sina barn är atträtten ettutan
fråganbilstöd.få FUBfråga för attalltså inte trortion kommer att

elev-alternativandramedi ochframöverbli större attkommer somatt
ocksåharFamiljehemsföräldraromfattning.iökarhem och annat
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Ävenkontaktat utredaren framfört till bilstöd.och krav kassa-rätt
tjänstemän framfört sådanahar synpunkter.

förFöreträdare möjligtFUB tycker det borde centraliseraatt attvara
handläggningen för i försäkringskasse-ökat kunnande ställeatt ett
regionen.

Landstingen ihar och med bilstödet anpassningkopplat bort motor-av
fordon hjälpmedel upplever föräldraorganisationer. inte braDet ärsom

de.anser

FÖD-domar

FÖDfinns sju publicerade mål föräldrar funk-Det berör medav som
tionshindrade barn och de särskilt.här Dessutomnämns nämns annanen
dom, har särskilt intresse.som

Utgångspunkten för beviljandet bilstöd påär resandet grundattav av
sjukdom funktionsnedsättningbarnets eller skall medföra väsentligt

förtlyttningssvårigheter familjför barnfa-större dess vad gällerän som
miljer i bilstödspropositionen,allmänhet 17. Som exempel anförss.
svår familjen inteallergi medför kan allmännaanvända kommu-attsom
nikationer.

FÖDi mål 1989:51, 1989-10-31 tillFrågan behandlas där bilstödett
förälder intemed handikappat spädbarn har utgått, eftersom barnet kun-

FÖDförflyttas friskt ide på barn ålder.sätt motsvarandeettsamma som
hinderfinner inga särskilda svårigheter eller hänförli-vid förflyttningatt

förekommer, såsomtill barnets handikapp allergi eller skrym-t.ex.ga
komplettering tillutrustning barnvagn. Såmande länge barnet för-som

föreliggerflyttas ålder enligtfriska isätt barnsamma som samma
FÖDs mening inte för familjen förflyttasådana väsentliga svårigheter att
sig tillsammans kommunikationermed barnet eller anlita allmännaatt

förkrävs till bilstöd.rättsom
sjuårigtBilstöd har beviljats förälder barnutvecklingsstörtmed som

bland led dagliga krampanfallkrampsjukdom såmedannat gottav som
FÖD 1992:13, 1992-64-23. läkarutlåtande variåberopadeFöräldem ett
läkaren anförde flickan utvecklingsstörning med inslaghar svåratt aven
infantil autism svårbehandladoch krampsj ukdom. har svaghetHonen en
i sida motorisk koordi-höger balanssvårigheter svårigheter medochsamt
nation. faller svårt sig självHon lättare andra barn och harän att ta upp

hjälp. kan plötsligt krampanfall vilket begränsarHon drabbasutan av
förflyttningsförmåga.hennes orkar inte längre sträckor. kanHon Hon
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språkstörningockså på sin utvecklingsstörning, och kontakt-grund av
gå.störning plötsligt sig på och vägrasätta tvären

FÖD till medicinska utredningen, särskiltfann med hänsyn den vad

dagligakrampsjukdom med såupplysts rörande barnets gott somsom
krampanfall, varaktigt funktionshinder och det före-barnet har attatt ett

förflytta sig tillsammansligger väsentliga svårigheter för föräldern att
anlita kommunikationer.med barnet och allmännaatt

förälderreferat, 19090: 1991-04-11 får bilstödmål inteI ett annat
utvecklingsstörning, hjärtfel,för och halvtårig med nedsattett ett sonen

öroninfektioner. inte för-hörselskada återkommande kanoch Hansyn,
i Förflyttningssvårig-flytta sig själv måste bäras eller körasutan vagn.

sittabestående. anförde inte kanförväntas bli Föräldemheterna att sonen
avstigning bådevarför omöjligt vid på- och hanterasjälv det är att sonen

förpå gång. Läkare anför behandlat barnetoch barnvagn attatt manen
risken för återkommande öroninfektioner, skulle kunnaminska som

mini-försämra hörsel ytterligare. Läkaren rekommenderarhans att man
minska risken för Öroninfektionerrisken för smittillfällen för attmerar

risken för försämrad hörselfunktion.grund av
FÖD sinframgår pojkenanför det läkaren yttrande attatt genomav

medföraöroninflammationer, vilka riskerarbenägenhet få attstora att
bliinte i för riskenbestående hos honom, onödan bör utsättas attmen

Pojken får hänsynluftvägsinfektioner. medsmittad med t.ex.personerav
känsligaretill sina övriga sjukdomsbesvär i detta avseende änanses vara

pojkensbeaktandeandra barn. denna bakgrund och medMot även av
FÖD varaktigt funktionshinderrörelsehandikapp finner pojken har ettatt

anlita all-väsentliga svårigheter för föräldernoch det föreligger attatt
kommunikationer.männa

FÖD fråga bilstödrefererat 1993:8, 1993:04-15, detmål, ärI ett om
huruvida 4-äriga barnetstill förälder handikappat bam, detmed astma-

FÖD bedömde funktionshind-allergisjukdom varaktigt.och kunde anses
varaktigt, 74.ret som se s.

familjehemsplacerat barn underFamiljehemsförälder med handikappat
FÖD 1990:5,bilstödsberättigade personkretsen18 år ingår inte i den

förord-Försäkringsrätten anförde: Enligt l § första styckt1989-12-21.

bidrag till blandningen bilstöd till handikappade kan statligt lämnasom
motorfordon. 2till handikappade för anskaffa §förälder barn Iattannat

förälder skall vid tillämp-förordning Medandra stycket sägs:samma
vilken föräldern eller varitlikställas medning förordningen den, ärav

haft stadigvarande sammanbor.gift eller har eller har bam, deom
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möjlighet med stödEnligt försäkringsrättens mening finns inte att av
bilstöd.gällande författning tillerkänna fosterförälder

ändrade inte försäkringsrättens dom.FOD
utvecklings-tvårumslägenhet medFader sammanbodde i en vuxenen

epileptiska anfall inte kundestörd grund blanddotter annatsom av
itill lägenhetflyttadelämnas sedemeraDottern sammaen egenensam.

Vidlägenheterna.installerades mellan pröv-uppgång och larmsystemett
FÖD fadern inte läng-1991:29, 1991-10-01 harning till bilstödrättav

sammanbo med dottern.ansettsre
de pålägenhet levdeianförde dottern boddeFadern trots attatt egen

konstaterade dotternFörsäkringsrättentidigare.sätt att upp-samma som
ensamståendesåsomtill folkpensionbostadstillägg KBTbar kommunalt

bilstöd.bifalla ansökanbeslut inteinte kassansoch ändrade att om
FÖD försäkringsrättens dom.inteändrade

modernvistades hoselevhemhandikappat barn boddeEtt ett men
modernsVid prövningviss loven.i månaden och deltvå veckoslut avav

med barnetsammanboföräldern skallkravettill bilstöd harrätt att
FÖD föräldernsavslog1992-03-16.1992:8,uppfyllt Kassanansetts

1988: 15, därAllmänna rådhänvisning RFV:sansökan med att samman-
underochfyra helgerhemmadefinieras barnet ärboende treatt avsom

Modernöverklagande.föräldernsavslogFörsäkringsrättenalla lov.
anförde:ochtill överklagandetbifallmedgavsinfullföljde talan. RFV

rekommen-till handikappadeBilstöd1988:15i rådhar AllmännaVerket
beräknasföreligga kandetskallsammanboende attderat att omanses

underfyragenomsnitt veckoslutfamiljen ivistas med samtbarnet tre av
skallsammanboendeemellertidVerketalla lov. att ansesnumeraanser
genomsnittifamiljenmedvistasföreligga det kan beräknas barnetattom

rådet kommerAllmännaviss del loven. attDethelg samt avvarannan
två vecko-modernhosvistasframgår dotternutredningenändras. Av att

verkethärtillMed hänsynviss del loven.i månadenslut ansersamt av
tillberättigadföräldern ärföreligga ochskallsammanboende attatt anses

bilstöd.
FÖD skulleföräldernanförtvadi likhet med RFVfann att sam-anses

sin dotter.manbo med
hoshandikappvaraktigtbilstöd grundbeviljatsmoder harEn enav

ivårdnadbeslutefterunderårig Sedan gemensamomsonenson. -
FODbilstödbeviljatsockså fadernfadern, harfortsättningen bodde hos

överklagan-sökandesdenbifall tillmedgav1992:23, 1992-06-12. RFV
punktenandrastycketandraEnligt 5 §anförde blandde och annat:
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till handikappade tillförordningen 1988:890 bilstöd lämnas bidragom
förälder förutsättning föräldernmed handikappat barn under att samman-

fadernVerket konstaterar sammanbor med ochbor med barnet. att sonen
mening i 2 förordningen. Enligtdenne handikappad i den §är som avses

i förordningen i förarbetenamening finns det ingenting ellerverkets som
föräldern bevil-hindrar bilstöd beviljas förälder den andraävenatt omen

jats sådant Några bestämmelser eller uttalanden bilen skastöd. attett om
följa finns inte inte heller rimligt medbarnet och verket det ettanser
sådant då bilstöd till föräldrar endast täcker liten del kost-krav, en av
naden för inköp bil.av

FÖD varaktigtfann handikapp funktionshinderutgöratt ett somsonens
medför fadern förflytta sig tillsammans medväsentliga svårigheter för att

anlita kommunikationer. På dåhonom och allmänna grund härav ochatt
tillfadern januari 1990 sammanbott med berättigadsedan hanärsonen

bilstöd. bilstöd utgått till underomständigheten redanDen att sonens mor
tid då medför inte någon be-den hon sammanbodde med sonen annan

dömning.

Kommentarer

FÖD väsentligahar dragit för vad skall betraktasgränser som somupp
svårigheter för föräldrar sig tillsammans med sitt handikap-förflyttaatt

barn kommunikationer. bevil-pade och Bilstöd haranvända allmännaatt
jats förälder sjuårigt ledmed utvecklingsstört barn bland annat avsom

FÖDkrampsjukdom dagliga krampanfall 1992:13,såmed gott som
1992-04-23. inte bilstöd till förälder med handikap-beviljadesDäremot

spädbarn, förflyttas påeftersom bamet kunde sättpat ettsamma som
friskt hinderbarn i särskilda svårigheter ellermotsvarande ålder. Inga
vid förflyttning hänförliga till handikapp förekom, såsombarnets t ex
allergi eller komplettering till barnvagnskrymmande utrustning som
FOD 1989:51, 1989-10-31.

I mål inte tillreferat, l9090:l, 1991-04-11 beviljas bilstödett annat
föräldern på grund den halvtårige infektionskäns-och äratt ettav sonen
lig och det kan medföra ytterligare på hörselfunktionen såskador samt
kan han inte förflytta sig själv måste ibäras eller körasutan vagn.

FÖD FÖDVaraktigt funktionshinder har föreliggakonstateratsav
1993:8, 1993-04-15 väsentliga svårigheter använda allmännanär att
kommunikationer kvarstår medicinering och sanering hem ochtrots av
skola.
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Familjehemsförälder med handikappat familjehemsplacerat barn under
18 FÖDår ingår inte i den bilstödsberâttigade personkretsen 1990:5,
1989-12-21.

förälderOm och barn bor i sin lägenhet och det barnetvar vuxna upp-
bär folkpension och förKBT ensamstående föreligger inte sammanboen-
de i FÖDden mening i 5 § andra stycket andra punkten FBHsom avses
1991:29, 1991-10-01.

Om barnet vistas hos sin familj två veckoslut i månaden vissoch del av
FÖDloven kravet på sammanboende med barnet uppfyllt 1992:8,anses

1992-03- 16.
Den sammanbor sittmed barn berättigadär till bilstöd. Om bilstödsom

redan utgått till den föräldernandra då denna sammanbodde med barnet
FÖDmedför inte detta någon bedömning 1992:23, 1992-06-12.annan

2.4.7 EU-frågor

En aktuell fråga får flyttaär med bilen, inköpt med hjälpom man av
bilstöd, utomlands inom Sverige blirEU medlem i EU. frågaDennaom
har behandlats utredningen socialförsäkringen och EG Sav om
1991:03.

Övrigt2.4.8

FÖD:sFlera försäkringskassetjänstemän finner dåligt stöd i domar. Dom-
sluten varierar för mycket.

Handikappersättningens roll har tagits både handikapporganisa-avupp
tioner och i riksdagsmotioner. Ersättning driftskostnaderför borde tas

imed underlaget för beräkning handikappersättning, denoavsettav om
sökande har arbete eller inte, och bilstöd skall inte få medföramottaget
lägre nivå på handikappersättningen. En synpunkt beviljatär attannan
bilstöd borde obligatorisk tillrätt handikappersättning 36med %ge av
basbeloppet för möjliggöra bruk bilen gäller sökandenatt 16överav
år.

Från handikapprörelsen har kritik riktats förtroendeläkarnas roll imot
samband med bedömningen till bilstöd.rätt har frågatMan sigav om en
allmänläkare eller inom område skall kunna desavoueraexpert annat ett
intyg från inom det aktuella området och läkareexpert hu-överen om
vud tageti sina intyg skall uttala sig till bilstöd.rätt villMan ha detom

riktlinjer kan påverka detta.utrett Läkarintygets utformning, i syfteorm



bilstödnuvarandeBakgrund och90

ocksåvillbilstödssynpunkt,möjligtinformativtsåfå det manuratt som
påverka.kunna

änbeslutaskallsocialförsäkringsnämnderna merFråga har omrests om
nivåer och annatvill ävensägabeviljas. Detskallbilstöd attbara attom

beslut.nämndensföremål förbliskulle
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3 Bilstödet i Norden

Underlaget till följande beskrivning bilstödet i de nordiska grannlän-av
derna har Nordiska Nämnden för Handikappfrågor inhämtat från myndig-
heter och organisationer i de berörda länderna och ställt till utredningens
förfogande.

3.1 Danmark

Stöd till köp bil för funktionshindrade regleras i 58 § Bistandsloven.av

3.1.1 Personkretsen

För berättigad till föratt stöd köp bil enligt 58 Bistandslovenvara §av
måste ha varaktigt nedsatt funktionsförmâga iman väsentlig gradsom
nedsätter möjligheterna det svårtgör ochatt behålla arbeteattresa, ett
eller genomföra utbildning.att en

Någon âlderbegränsning finns inte. likställsDessutom personer
institution med dem har boende.egetsom

3.1.2 Förutsättningar för stöd

För bilstöd måste det finnasatt behov i sambandett medatt resa

arbete i väsentlig grad bidrar till eller familjens för-som personens
sörjning,
utbildning leda till arbete med inkomst,ettsom avses
lindring funktionsnedsättningens följder.av
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placeringbostadenspåblandbehovetbedömningen annatVid manserav
butiker, läkarearbetsplats,kommunikationer,till allmännaförhållandei

vikt vid vadockså antasläggerservice.offentlig Manoch personen
möjligheterandravilkaochhälsotillståndetallmännadetklarakunna av,

intesökandetransportbehovet. Denför klarafinnaskan somattsom -
bil.köramåste kunna18 årunderär -

formStödets3.1.3

betalasskalllånetdelvisslån.räntefritt Eni formStödet ett avavges
behovs-övriga delen äramorteringar. Denmånadsvisamedtillbaka som

regler.bestämdaefteravskrivesprövad,
Villdanska kronor.0001994 108januarilden manRambeloppet var

själv.mellanskillnadenbetalafårbildyrareha manen
få ränte-bil kandyrare ettföreligger köpaskälspeciella attNär manen

pris ochbilensmellanmellanskillnadenpåamorteringsfritt lån ram-och
beloppet.

skälspeciella är:påExempel

Standardutrustning ellerfinnsspecialutrustningnödvändig somsom
bil,eller dyrarei störrehelst bör monteras en

den,ochsigsvårigheter uti bilen,sitta att tasvårigheter uratt
hjälpmedel.personligaförplatsextra

sökandesi denregistrerasskallBilen namn.

Villkor stödför3.1.4

129 000överstiger1994 intejanuari1denårsinkomstPersoner vars
månad.172lånet medhälftentillbakabetalaskalldanska kronor perav

månad.172avskrives medhälftandraLänets per
återbetalningsskyldigahöjs den000129 kronorVid inkomster över

och000 kronor,129överstigerdel% den20medlånetdelen somavav
mån.motsvarandeiminskasavskrivningsdelen

högstbil ärinköptförhand ettellertillbegränsatLånet är somnyen
år.

inbetaltsskulleamorteringarfå deutbildning kanunderPersoner som
avskrivna.studietidenunder

bil ändyraretill inköpbeviljasamorteringsfritt lånochNär ränte- av
ända-billigastedenbilen mestskallrambeloppetvanligadet menvara
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målsenliga bilen. Extralånet avskrivs 172 imed månaden från och med
bilens registreringsdag.

Revaliderings- pensionsneavnet beviljakan befrielse från årligog
bilskatt bilen köpsnär enligt stödreglerna. Befrielse kan också beviljas
för redan inköpt bil. Förutsättningen uppfyllerär ägaren gällandeatt
krav.

Om bilägaren avlider förfaller kvarstående skuld till betalning. Om
försäljningssumman för bilen inte täcker skulden avskrivs den.

3.1.5 Förarutbildning

Uppfylls förutsättningarna för inköp bil kan det samtidigt stödav ny ges
till förarutbildning och nödvändig hälsotest.

Stödet gäller också hälsoskäl måste förnya körkortet. Det-om man av
gäller förarundervisning för skall bli chaufför tillsamma en person som

sökande under 18 år.

3.1.6 Anpassningsstöd

Personer grund sitt funktionshinder har behov specialutrus-som av av
tad bil, kostnader överstiger rambeloppet 108 000 danska kronor,vars
kan få ochränte- amorteringsfritt extralån för täckningett merutgifter-av

Lånet fastställs grundval sökandens behov och återbetalas efterna. av
särskilda regler.

kanDet också stöd till specialutrustning bilen inte inköptär medges om
hjälp ovanstående stöd. Bilen måste dock tillhöra den sökande ellerav
någon medlem i dennes hushåll. Som exempel kan nämnas stöd tillatt
automatlåda bilen inte äldre årär med 15 000än danskaettges om
kronor faktisk utgift medan däremot för servostymingoavsett täcks de
faktiska kostnaderna.

polisenOm ställer krav specialutrustning i bilen kan revaliderings-
pensionsnaevnet de sociala myndigheterna i uppdrag bevilja detog attge

nödvändiga länet.

3.1.7 Ny bil

Utgångspunkten är stöd kan efter år. Dock kan bil köpasatt nytt ges sex
tidigare om
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föreskriver byte,BilinspektionStatens
nettoför-ellerförsäkringssummavarvid disponibeltotalskadas,bilen
räntefritttidigarebetalatillskall användasförsäljningvidtjänst att

avskrivet,vanligenblirtilläggslåneventuelltlån. Ett
hälsotill-dennesgrundpåsökandedenintebilen längre avpassar

stånd.

i utlandetBil3.1.8 köpt

ochränte-kanbil från utlandet amorte-sigmed ettOm tar manman
bilens%180avgiftenregistreringsavgiften utgörlån tillringsfritt av

dagfrån denmånadl48medskrivs nedlänSådanaimportpris. per
bil.stöd tillfåbilägarenfyra år kanEfterDanmark.iregistrerasbilen ny

Finland3.2

funktionshindermedbilägarestöd tillolika formerFinland reglerasI av
militärskada,handikappservice, LagenBilskattelagen,i Lagen omom

försäkringsan-Pensions- ochochutkomststödFolkpensionsanstaltens
stöd.stalternas

Personkretsen3.2.1

fådelvisellerbilskattelagen heltenligtkanFunktionshindrade personer
återbetalningen ärNivåninköpspriset.finns iskatttillbaka den som

%.8040, 60 ochiindelatfunktionshindrets grad ochberoende art,
funktionshindra-tillföräldrarbilskattelagenrättigheter gravtSamma ger

de barn.
handikappserviceenligt lagenocksåstöd kanfå dettakanDe omsom

ekonomisk hjälp.få
Är Folkpensionsanstaltenkanföretagareochfunktionshindrad egenman

bil.till inköpstöd avge

för stödFörutsättningar3.2.2

rörelse-grund%minst 80invaliditetsgradmedFör avpersoner
bruk.personligtföranvändasbilenskallsynskadahinder eller
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Personer invaliditetsgradmed på minst 60 %, skall på grund sittav
handikapp eller sjukdom ha så bilen arbetestor eller studiernytta attav
för skaffa yrkesutbildning inteatt varit möjligt bil.en utan

Personer med nedsatt rörelseförmåga på grund saknade eller ska-av
dade eller ben med minst 40 % invaliditetsgrad kan stödarmar om
bilen nödvändigär för kunna fortsätta arbetaatt eller studera.

föräldrarFör får tillbaka på bilskatten måste bilen nödvändigsom vara
för det funktionshindradetransport barnet.gravt andra,För inteav som
uppfyller kraven i punkt 1-3 måste bilen nödvändig för attvara perso-

skall kunnanen resa.
Stöd från Lagen handikappservice skall grunda sig på funktions-om att

hindret detgör svårt för atten person resa.
Förutsättningarna för tillstöd bil från försäkringsanstalternaatt ärge

behov mellan bostad ochtransport arbetsplats, dvs. det måste föreliggaav
skada begränsar möjligheten till använda kollektiva färdmedelen attsom

till och från arbetet.

3.2.3 Stödets form

ekomomiskaDet stödet i form återbetalning bilskatt, ersättningges av av
enligt Lagen handikappservice, bidrag från respektive folkpen sionsan-om
staltema och olycksfallsverkets krigsavdelning bidrag eller lån frånsamt
pensions- och försäkringsanstalterna.

Personer i l 2och får tillbaka hela bilskatten till 22 400grupp upp
finska mark. iPersoner 3 kan maximalt 60 % skattebeloppetgrupp av

till 14 600 finska mark.upp
Om det finns behov automatlåda kan beloppet höjas för l ochav grupp

2 till 29 600 finska mark.

Ersättning enligt handikappservicelagen till hälften de verkligages av
kostnaderna. Får i formstöd återbetalning bilskatt, försäljningman av av

gammal bil eller liknande så dras detta belopp ifrån ersättningen.av
Pensions- och försäkringsanstaltema beviljar första gången tillskottett

eller lån rimligt inköpspris minus bilskattmotsvarar ett och eventuellsom
förtjänst vid försäljning gammal bil.av
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stödförVillkor3.2.4

Äkta bilenkanmakar ägaregistrerad i ägarensskallBilen namn.vara
återbe-påuppfyller kravenbådabilskattenfå tillbakaochtillsammans om

talning.
förutsättninginte harfunktionshinder attsittgrundPersoner, avsom

läkarintygfall börtveksammabilskatten. ltillbakaändåbil, kanköra
funge-hushållet kommeri attinfomerasdetbörfinnas attsamt annanom

chaufför.somra
körkorts-avläggadispensförgrundkan attFunktionshinder attvara

års ålder.vid 17prov
ochfunktionshindretsutifrån artframgåttStödet prövas, ovan,som

skallbilenpåställs kravdäremotbetydelse, attingenharInkomstengrad.
skerså inteOmtransportbehovet.personligadettäckatillanvändas att

tillbaka.krävaskan stödet
bilstödsbe-Då blir dentillsäljasöverlåtas ellerinteBilen får annan.

136 imedavskrivs kravetVanligenåterbetalningsskyldig.rättigade
avlidabilägarenSkulleöverlåtas.bilen inteår fårinomdvsmånaden, tre

regi-trafik ellerianvändasintebilenochutgångtreårsperiodensinnan
i brukbilenOmtillbaka.bilskatten tasintekrävs avnyttstreras

återstå-för denbilskattenbilstöd krävstillberättigadinte ärsomperson
tillbaka.årendetidenende treav

berättigadocksåbilskatt äråterbetalningtillberättigadärDen avsom
fårdetta%.30 Utövermedtrafikförsäkringsavgiftenreduceringtill av

%.30överstigafårintetillsammansvanlig bonus,berördeden som
%35medbetalas mottillanvänds varutransporterpåSkatt van som
bilensanvänderrullstolifunktionshindradpersonbilar. Om% för50 en

varubil.klassadförblir bilenlastutrymme som

Förarutbildning3.2.5

kommunenshoshandikappservice kanMed stöd Lagen manomav
in-dåkörutbildning. klassasDettillbidragsökasocialkontor somom

rehabilitering.dividuell

Anpassningsstöd3.2.6

rehabi-rörandeandra lagarmedhandikappservice tillsammansLagen om
installationombyggnad ellervidbidragtillmöjlighetlitering avger
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specialutrustning i bil standardmodell. Som exempel kan nämnasav
lift.manöverorgan och

Med stöd Lagen handikappservice kan också få hälftenav om man av
utgifterna för installationer underlättarersatta bruk bilen. Somsom av
exempel nämns värmeapparat och biltelefon.extra

3.2.7 Ny bil

bilenHar varit i den funktionshindrades mindreägo än år gällertre
särskilda regler för återbetalning bilskatten se ovan. Företas byteav ett
eller försäljning inom fem år efter inköpet gäller skatteregler för tillfällig
försäljningsvinst. Inköpspriset räknas bilens egentliga pris minussom
återbetalning bilskatt. Förtjänsten läggs till beskattningsbar inkomst.av

3.3 Island

Reglerna förmedladeär det isländska socialförsäkringsverket Trygg-av
ingastofnun rfkisins.

3.3.1 Personkretsen

Personkretsen omfattar rörelsehindrade förtidspensionärer och ålderspen-
sionärer 67 år och äldre, rörelsehindrade får invalidbidrag och demsom

bidrag och föräldrar till barnutan med omsorgsbidrag.

3.3.2 Förutsättningar för stöd

sökandeDen eller släktingnära skall ha körkort. âlderstak förekom-Inget
för län. För fâ bidrag får högst fylla är ansökningsäret.att 75mer man

län finnsFör inkomstbegränsning. bidragFör inkomst- och förmögen-är
hetsgränsen mycket förhög utesluta bidrag.att

3.3.3 Stödets form

Stödet i form lån med eller bidrag eller bådaränta stödformemages av
samtidigt.

p
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000till 340höjaskankronor. Detisländska180 000Lån kan ges
bilen behöverkronor anpassas.om

tillkanisländska kronor000235vanligenBidrag är vara uppmen
käpp,rullstol,beroende Ortoser,sökanden är700 000 kronor avom

hjälpmedel.andraellerproteser
till gradenförhållandeibidragfårföräldrarna,realiteteniBarn, av

funktionsnedsättning.
lånen.integällerdetbidrag begränsatAntalet är men

bilen.reparationförbidraginteDet avges

för stödVillkor3.3.4

ellersökandelån.föri fråga Den3 år för kommaBilen får högst attvara
måste ha körkort.släktingnära

Förarutbildning3

förarutbildning.Bidrag tillinteges

3.3.6 Anpassningsstöd

pris.bilensanpassadebidrag % dentill 40I avges upp

3.3.7 bilNy

förlånansökalånet kanEfter år efter betalning nyttellertre ommanav
bil.

funktionsnedsätt-påberoendeårBidrag fyraellerkan sökas efter tre
efterfunktionsnedsättning,ningen. mindrerelativtDen har settsom en

år.individuell efterbidragbedömning, kan trenytt

3.4 Norge
bilkjöptillföreskrift Stönadför bilstödReglerna finns i särskild aven

2 05-0305-08.nr
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3.4.1 Personkretsen

För komma i fråga för bilstödatt måste uppehålla sig i landet, haman
varit försäkrad i minst år och ha varaktiga förflyttningssvårighetertre
grund sjukdom eller funktionsnedsättning.av

Personer fyllt 70 år innan de får funktionshinder får inte bilstöd.som
Inte heller de kan sitt transportbehov täckt på tillsom sätt,annat
exempel familjen, färdtjänst eller offentligt stöd.av annat

3.4.2 Förutsättningar för stöd

Bilen skall nödvändig för:vara

Resor till och från arbetet eller studier.
För arbetsresor gäller har varaktigtatt nedsatt förvärvs-personen
förmåga eller väsentligt inskränkta möjligheter vid val yrke ellerav
arbetsplats. Bilen skall i dessa fall betraktas nödvändig för attsom
kunna få eller behålla arbete.ett

För utföra sin funktionatt hemarbetande.som
dennaI situation skall den sökande ha väsentligt nedsatt förmåga att

klara dagliga bestyr.

förhindraFör eller bryta isolering.att
Det avgörande vid bedömningen i dessa fall funktionsnedsättning-är

följder i den enskildes livssituation.ens

För avlasta familjen frånatt vårdbörda förochstor förhindraatt
placering på institution.

Funktionsnedsättningen skall betydlig och sådan medattvara resa
offentliga kommunikationer inte möjligt.är

3.4.3 Stödets form

Bidragets i form behovsprövat ränte- och amorteringsfritt lån.ges av
januariI 1994 lånetaket 130 000 norska kronor, begränsarvar som

valet till mindre bilar. Vid köp bil fårstörre den försäkrade självav
betala mellanskillnaden mellan pris län.och

Undantag kan göras den sökande medicinska skäl behöverom av en
större bil eller Biltilsynet trafiksäkerhetsskälatt krävt det. Någon övreav
prisgräns finns inte i dessa fall, stödet till billigasteden ochmen ges
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bilen.ändamålsenligaste
i bilen utöverskallfamiljen eventu-tillockså hänsynMan att rumtar

släpkärraalternativt fraktaskanHjälpmedlenhjälpmedel. varsella
bidrag.täckskostnad ett extragenom

amorteringarochklara räntorinte kanochstuderarförsäkradedenOm
priset kanochstödetmellanmellanskillnadenskall täckapå lån som

höjas.stödet
försäkradesi denregistrerasskallBilen namn.

såkörkortbereddsig snartförklaratellerskall ha att taförsäkradeDen
bilägarenkanDispensinköpt.bilenefter ärmöjligt avomatt gessom

bil.körainte kanskålandramedicinska eller

stödforVillkor3.4.4

makesockså äktainkomst läggsUtöverbehovsprövat.Stödet är egen
iavdragminderåriga barn görsberäkningen. Förförgrundtillinkomst

inkomstberäkningen.
300 norska37basbelopp ärettbasbeloppnorskainkomstVid över sex

underinkomststöd.utgår inget Har trefebruari 1994ikronor man
100 %.bidragfårbasbelopp ettman

förälderpå deninkomstenår beräknas18undertill barnVid stöd som
inkomst.högsthar

betalningsanstånd,beviljasdetkanförhållandenspeciellaVid mycket
kostnadertäckerlånavskrivningocksåeventuellträntefrihet och somav

stödet.utöver
påvärdetfamilj bil drasi dennesnågonellersökandedenDisponerar

förkapitalbehovetberäkningfrån vidlån den,eventuellaminusden av
bilstöd. Detsammabil köptfamiljens ärFörutsättningen utanärbil. attny

tidigare ägdfrånförsäkringspengardisponerarsökandegäller den enom
förstödbehovetberäkningvidfall drasbil. sådana nyI avavsumman

bil.

Förarutbildning3.4.5

fålån kanamorteringsfrittochförvillkoren ränte-Uppfyller manman
körskoleutbildning.bidrag för
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Bidragets storlek inkomstprövatär beräknas enligtoch reglersamma
det och amorteringsfriaränte- lånet.som

3.4.6 Anpassningsstöd

Personer på grund funktionsnedsättning inte kan använda bilensom av
anpassning kan bidrag till kostnaderna. inte inkomstprövat.utan Det är

kanDet bidragäven till anpassning, såsom mobiltelefon ochges annan
differentialspärr med 90 % kostnaden vid inkomster inte översti-av som

norska basbelopp. Vid högre inkomst täcks 70 % kostnaderna.ger sex av
Rullstolsanvändare kan bidrag till bil i lägre avgiftsklass än person-

Önskasbil. bilen omregistrerad till personbil kan tilläggsavgiften täckas
icke-behovsprövat och amorteringsfrittränte- lån.ettav

Vid reparation bidragsberättigad anpassning kan kostnaderna täckasav
inkomstprövning.utan

3.4.7 bilNy

Nytt och amorteringsfritt lånränte- kan beviljas den försäkrade harnär
kört 12 000 mil eller bilen årär och den försäkradeän har körtmer sex
minst 6 000 mil. Bytesvärdet den gamla bilen ifråndras vid beräkningav

kapitalbehovet för bilen.denav nya
Länet följt den tidigare bilen avskrivs bil köps.närsom ny

3.5 Sammanfattning
Danmark, FinlandI och bilstödet i förstaNorge hand knutet tillär arbete

och studier. FinlandI kan de svårast rörelsehindrade och synskada-gravt
bilstödde anknytning till studier.arbete eller I Island stödetärutan

särskilt inriktat till rörelsehindrade utanför arbetsmarknaden.även I
Danmark till bostadens förhållandeläge i till offentlig serviceser man
och allmänna kommunikationer. också bilstöd till denI Norge ges som
har väsentligt förmåganedsatt klara hemarbetet eller för förhindraatt att
eller bryta isolering.

DanmarkI krävs körkort den sökande. Finland och krävsI Norgeav
medicinska skäl för inte kunna själv.köra bilen Island kanI även näraatt
släkting köra.

inköpFör bil i lån.Danmark och räntefritt i bådaNorge Det ärav ges
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något. Island det enderavillkoren i övrigt varierar I ärländerna medan
Danmarkkombination båda formerna. kanIlån eller bidrag eller en av

i form återbe-Finland stödetbefrielse från bilskatt.också få I ges avman
trañkförsäkringsav-lån reduceringtalning bilskatt, bidrag och samt avav

giften.
lån i kanfår Danmark.anpassningskostnadema DetFör ett gesman

utgårandra ländernafått till bilköpet. deinte stöd Iäven treom man
bilens pris.40 % den anpassade Itill kostnadbidrag. IslandI aven av

anpassningenmobiltelefon, intetill exempelinkomstprövasNorge av
bilen.själva

fem år.i Finland efter tillefter år,bilstödDanmarkI trenytt sexges
efterefter år eller detlån för bilansökaIsland kanI atttreom nyman

eftertill bil ha körtfår stödtidigare lånet betalats. I Norge attman ny
mil.minst 6 000bilen år har körtsmil och12 000 eller ärom sex
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ÖYERVÄGANDEN OCHII

FORSLAG

1989Integritet värdighet hävdas självbestämmande, skriveroch genom
i sitt Handikapp Välfärd Rättvisaärs Handikapputredning betänkande

1991 :46, 125. Vidare utredningen denkonstateradeSOU avgöran-atts.
tillämpningende kvaliteten hos helhetssyn på stöd och service är atten

enligtenskildes perspektiv 134. innebär,den a.a. Helhetsynenses ur s.
utredningen, personlig integritet individualitet respekteras a.a.ochatt

viktiga utgångs-135. finner Handikapputredningens synsättJag varas.
punkter också för verksamheten med bilstöd.

funktionshindra-service till vissa1993:387 stöd ochJag Lagenser om
handikappolitik led-ochde viktigt i svenskLSS ett steg som ensom

inomhandikappomrâdet, dvs.stjärna för insatser ävenandraäven
vissa funktions-service tillochbilstödet. förslaget till stödI Lag om

specialmotiveringarnaiunderstrykshindrade 199293:159prop.
önskningar ochindividensenskildaför171 respekten dens. egna

utgångs-till bilstöd skallbedömningenvid rättinnebärbehov. Det att av
ochbehovenskildesnormalt denförpunkten vad är egnavarasom

bil föråkamåsteförflyttning. Självklart skall denönskemål attsomom
bilstödtillberättigadeller cykla,sig där andra kanförflytta omvara

uppfyllda.för personkretsenövriga kriterier är

bilstödspropositionenbilstöd redovisades iförslag tillDet nytt som
förflyttningshjälpmedel förviktigtfunktionbilensinnebar ettatt som

bilstödspropositio-till klart uttryckfunktionshinder kommedpersoner
barabilen intetill förslageti skälen13. underströksDet attnen, s.

förbättrasdelta arbetslivetmöjligheterinnebär handikappades utanattatt
levahandikappade kantillockså bilen i övrigt kan medverka attatt

mycketfinner jagaktivt, Också dettasjälvständigt och oberoende. vara
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bilstöd.för verksamheten medviktiga utgångspunkter
syftar till1988:03 lagt förslagHandikapputredningen harS attsom

trafik-hand med de allmännafunktionshindrade skall kunna resa egen
Handikapputred-genomfört.år 2012 skallmedlen. detta IFr.o.m. vara

1992:52för alla konstaterasningens slutbetänkande Ett samhälle SOU
kollektiva färdmedlen hittills intetillgänglighet tillfullständig deatt en

bristerna iförflyttningshandikappadegenomföras. ärFörkunnat gravt
slutmål alltför stora a.a.reskedjan fårdmedeltotala hemmetden - -

tillsjälvfallet denmåste jag hänsyn235. mina övervägandenI tas.
funktionshindrade.situationen föraktuella

förtlyttnings-för människor medviktig funktionFärdtjänsten fyller en
detändå bil föredra baraenskildesvårigheter. denFör är att omen egen

självbestämmande.tillgång till sådan.möjligt störreha Detär att geren
bi-för färdtjänstresorna medvissa enskildas kostnaderjämförOm man

samhällsekono-förefaller bilstöd bättrei bilstödet ävendragen avvara
för närvarande analyser kansaknas dockmiska skäl. Här ensom ge

färdtjänst.förhållandet bilfullständigare bild egenav -
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Varaktig
funktionsnedsättning och
väsentliga
förflyttningssvårigheter

Mitt förslag varaktigtär funktionshinder skall definierasatt så att
det inte skall tillfällig eller övergående Dettanatur.vara av mer
skall skrivas i 2 § innebärFBH. Det funktionshindret inteatt
behöver fastställas varaktigt visst specificerat år.antalettsom

Bilstödet skall medverka till handikappade kan leva aktivt,att
självständigt och oberoende. enskildeDen har till värdigheträtt
och respekt och skall inte i sitt resande behöva leva med ständig
risk denna kränks. Vid bedömning behov bilstödatt skall ettav av
helhetsperspektiv läggas på resandet.

föreslårJag det skrivs in i 2 § FBH väsentliga förflytt-att att
ningssvärigheter också innefattar förmågan bära med sina hän-att
der och armar.

föreslårJag förändring tillämpningen detnär gälleren av perso-
FÖDmed skador och sjukdomar i 1991:5. Svåraner ryggen

ryggproblem inte sällan uttalade gångsvåñgheter utöver smärt-ger
syndromen. vissa fallI blir problemen mycket svåra, bestående och
inte behandlingsbara. Dessa kan ha väsentliga förflytt-personer
ningssvärighcter och kan inte allmännaanvända kommunikationer.
Skälet till detta är inte kan förutseatt man som passagerare
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Somkrängningar och stötar.sig vidskyddaochrörelserfordonets
detta.möjlighet görabetydligt bättrebili har attförare manen

sådana väsent-här slagetdetmening skadormin kanEnligt geav
använda allmännasvårigheterförflyttningssvårigheter ochliga att

i FBH.kommunikationer som avses
förmedicinska skälföreliggerdetbeviljasskallBilstöd enom

förflytt-väsentligainnebärförflytta sig sättettatt somperson
skallsjukdomellerallvarlig skadainteförningssvårigheter, att

viduppståsituationer kanSådanaförvärras.uppstå eller t.ex.
höftledsbe-svåraallergi ochochñbros,cystiskblödarsjuka, astma

funktionsnedsättningarsjukdomar ochockså vid andrasvär, men
effekter.allvarligalikartademed

bedömning kort-skall ske generösareföreslår detJag att aven
vadrörelsehinder änmedsambandiförtlyttningsproblemvuxnas

FÖD-mål 276691.i dag seskersom
betydelsesaknar dettill bilstödgällerdet rättennärJag attmenar
enskildesbeskaffade. Denfardmedlen ärde allmännahur orten

in iskallkommunikationer vägasanvända allmännamöjlighet att
förflyttningssvårig-uppenbartintedet ärbedömningen först när att

beviljas.skallbilstödsvårasåheterna är att
000500-31ytterligareförslag kommmerEnligt dessa perso-ca

bilstöd.tillomfattas rättenatt avner

Inledning4.1

varaktigtgrundförordning deni dennahandikappadMed avsomavses
hand ellersigförflytta attsvårigheterväsentligaharfunktionshinder att egen

kommunikationer.anlita allmänna

utveck-17s.bilstödspropositionen2 I§ FBH.delenförstaSå lyder av
skalldetvaraktigt, dvs.skallFunktionshindretytterligare.dettalas vara

sju år.minstbestår idetstyrkaskunnamedicinskt att

funktionshindretsjälvadet ärgrundläggande villkor är gersomEtt attannat
uppkommersituationsådanförflyttningssvårigheter. Enväsentligatillupphov
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enligt min mening dennär enskilde har väsentliga svårigheter anlita allmännaatt
kommunikationer. Det kan bl.a. gälla vid förflyttning beroendeärpersoner som

olika hjälpmedel, rullstol, bockar eller käppar.av t.ex. Väsentliga förflytt-
ningssvårigheter kan föreliggaäven vid tillstånd svåra astmatiska besvär ellerav
vid andra liknande allvarliga tillstånd.

ochI med dessa exempel i har hanteringen i alltförtexten utsträck-stor
ning kommit handla huruvida den sökandeatt kan stiga på bussom en
eller inte. Helhetssynen, huruvida kan förflytta sig andra,personen som
har, enligt min mening, bort. dettaI kapiteltappats redovisar jag förslag
med avsikten bedömningen varaktiga funktionshinderatt och väsent-av
liga förflyttningssvårigheter skall ske enligt de intentionermer som
lagstiftaren hade i och 1988med års bilstödsreform.

4.2 Varaktigt funktionshinder diskussion-
och förslag

En grundförutsättningama för bilstöd är den sökande harav att att ett
varaktigt funktionshinder. Med begreppet varaktigt enligt bilstöds-avses,
propositionen funktionsnedsättningen skallatt bestående eller i vartvara
fall finnas under den tid fordonet skall användas, dvs. cirka sju år.som
Detta bör styrkas med läkarutlåtande.ett

Motiveringen till utredarens förslag Ds S 1986:11 sju åri ställetom
för den tidigare på fem är, förgräns bilstöd, bilarnanyttsom attvar
blivit bättre förr,än rostskydd och garantier medför bättre livslängd hos
bilarna och högre bilpriser medför bilköparna behåller sina bilaratt
längre tid a.a. 30. Konsekvensen, den bilstödsberättigade måsteatts.
kunna styrka funktionshindret kommeratt i ytterligare år,att ettvara par
blir naturligtvis lite märklig detta perspektiv.ur

FÖDFör varaktigheten skall styrkt enligtatt måste inte haanses man
undergått behandling under längre tid förbättring tillståndetutanen av
FÖD 1990:35, FÖD1990-09-18. Varaktighet föreligger enligt dennär
medicinska utredningen kan påvisa det och det utgår hel pensionsförmån

FÖDpå grund funktionshindret 1991:30 1991-10-03. Varaktighetav
ÖD FÖDhar konstateratsF föreligga 1993:8, 1993-04-15 besvä-av när

kvarstår medicinering och saneringtrots hem och skola.ren Kanav man
gå två kilometer till sitt arbete sin det intetrots såastma ettanses vara
varaktigt funktionshinder det upphov till väsentliga förflyttnings-att ger
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FÖD 1990-03-01.1990:13 v11,svårigheter
medväsentliga problemFÖD andrabedömatillfällefåttintehar att

sjukdomstillstånd ärfinnsfunktionshinder. Detvaraktigt sombegreppet
funktionsnedsätt-på deavseendevariera medkanvaraktiga, sommen

variationernaallergier, kandelvidfall,vissade Iningar ensomger.
sjukdoms-fall kanandralokaliserats. Iorsakderaseftersomförutses

sannolik-statistiskatalakanoförutsägbart. Manvarieratillstånden om
fallet.enskildadetbedömasäkerhetnågon gradmedinteheter, avmen

bil-någotvidockså hävdatsvidgälla MS och harkan sägasDetta t.ex.
kunnat sägabestämdhetinte med attharvill säga,stödsärende. Det man

detfunktionshinderomfattandeså attsju år harsökandeden ettom
blikanbedömningsmetodsådanbilstöd. Resultatetberättigar till enav

haft bilstöd,bordesökandedensju år konstaterarefter menattatt man
fått det.inte

funktionsned-sökandesinför densigställabörtvå frågorärDet man
sättning:

ochläkersjukdomenskadanÄr den härmedicinskt belagtdet att-
försvinnerfunktionsnedsättningen

funk-råda botförbehandlingsmetodetablerad attnågonFinns det
-

tionsnedsättningen

funktionsnedsätt-ochläkabrukarskadansjukdomenfråganFörst om
något elleriha häntkanvadintehandlarförsvinna. Detningen somom

MSLåtnormalfallet.isker tavadfall,enstakanågra ossutan somom
alltjämttideftergåttskov översedanexempel igen. Om ett enmansom

funktions-sannolikhetensåförflyttningshjälpmedel är attanvändamåste
erfarenhetenliten.mycket Denbättretill detförändrasnedsättningen

personal.behandlandeochMS-patienterflestadepåstå,vågar jaghar,
bedöm-börförändrassikt kankorttillståndetdärFör personen

dåkanVaraktighettidsperiod.omfatta längrevaraktighetenningen enav
varierar.perioderunder kortaresjukdomsbildenföreligga även om

behandlingsmetodetableradnågonfinnsdetfrågan rörandraDen om
frågapå dennaOmfunktionsnedsättningen. svaretpåråda botför att

funktionsnedsättningennej börmedfrågan besvarasförstapåliksom
FÖD-mål,i tvåstöddetfinnsdettavaraktig. För sombetraktas som

operation.232889 kravet215589 ochpublicerats,dock inte om
Behandlings-beaktas.förhållandeocksåemellertidmåste annatettHär

sinintefårenskildesökanden. Den motmåstemetoden accepteras av
Ombehandlingar.integritetskränkandeför ellerriskfylldavilja utsättas
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funktionsnedsättningen beståendeär till följd det inte finns någonattav
behandlingsmetod sökanden kan så skall funktionshindretaccepterasom
betraktas bestående. Det kan till exempel handla ingrepp ärsom om som
riskfyllda eller på återverkningarsätt på den enskildesannat storager
tillvaro.

Definitionen varaktighet sju år eller har vållat problem iav som mer
handläggningen bilstödet. Själva begreppet varaktigt utesluter attav

tillfälligtvis grund skada eller sjukdom får väsentligapersoner som av
förflyttningsvårigheter blir berättigade till bilstöd. Varaktigt innebär att

inte kan någon tidpunkt funktionshindretnär upphör. Sjuärs-man ange
regeln handläggarnagör inom bilstödet och socialförsäkringsnämnder-att

förväntas sannolikhetsbedömningargöra inte kan bli änna som mer
kvalificerade gissningar.

propositionenI 199293: 159 Stöd och service till vissa funktionshindra-
de, där också varaktighetsbegreppet centralt,är sägs detta attom

Funktionshindren skall också varaktiga, dvs. inte tillfällig ellervara vara av
övergående natur.mer

definitionDenna återñnnsi specialmotiveringama. Riksförsäkringsverket
har i sina allmänna råd 1993: l 1 förklarat varaktig på sätt. Detsamma
har också Socialstyrelsen gjort i sitt allmänna råd 1994:l där man
emellertid också för funktionshinderett äratt ettresonemang om var-
aktigt även det kan växla tidenöver och under kortare perioderom
minskas.

Min slutsats uärsregelnär bör avskaffas och bedömningatt att samma
varaktighet funktionshindret tillämpasbör inom bilstödet inomav av som

Lagen stöd och service till vissa funktionshindrade och Lagenom om
assistansersättning. innebär funktionshindretDet inte behöver faststäl-att
las varaktigt visst specificerat antal år.ettsom

4.3 Väsentliga förflyttningssvårigheter
diskussion-

FÖD-domarnaGenomgången liksom samtalen med personal på för-av
säkringskassoma, visar behovet tydligare beskrivning vadav en av

med varaktiga funktionshinder medförande väsentliga förflytt-som avses
FÖD-målningssvårigheter. Besluten i del varierar förutsätt-trots atten

ningarna i berörda domar förefaller likartade. Utomstående faktorer
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beskaffenhet ibland hakommunikationernastill exempelsåsom synes
avgörande roll.spelat en

minenligtbilstödsärende skall,vid behandlingunderlagetI ett me-av
kommunikationernaiavstånd till turtätheten de allmännaning, inte eller

vid bedömningen.relevanseftersom det saknaröverhuvudtaget behandlas

varaktighet och gradenfunktionsnedsättningensAvgörande skall avvara
bilstöd skallför beslutförflyttningssvårigheter. underlagetI manom

funktionsnedsättning,sökandessig beskrivning denkoncentrera en av
förflyttningsmöjligheterna.effektvaraktighet och dessdess

utgårbedömning enbartförkrävde underlagdomstolenOm ett som
därmed intelättareenskildes funktionsförmåga skulle detfrån den vara -

dettordefatta konsekventa beslut.det lätt- Dessutomäratt attsagt vara
be-utredningen fått sitt uppdraginteobestridligt skulle attannars --

tydligaremåste få uttolk-förflyttningssvårigheterväsentligagreppet en
bilstödsreformen. finnsintentionerna bakom Dessaning för att motsvara

bilstödspropositionen 13:itill exempel s.

aktivt, själv-handikappade kan levatilli övrigt medverkaBilen kan också att
handikap-för bilstöd bör denutgångspunktenoberoende.ständigt och vara. ..

utsträckningförflytta sig iförfaktiska behov bil kunnapades att somsammaav
andra,...

gåinteFörflyttning bara4.3.1 att-

väsentligjagbedömersina händer ochFörmågan båra medatt somarmar
arbeta. Kanskesyfte. kanvarje förflyttning hareftersom Det attett vara

Ellersig dit skall.arbetsmaterial mednågotdå slagbehöver manavman
Syftetsig tillbaka. kanmednågot ochkanske skall hämta ta varaman

ellersläkt ochskall hälsa vännerveckoinköpen. Kanskegöraatt man
för bärdetnågon fritidsverksamhet. Gemensamt är mestautöva att man

finnergår påmänniskorsig. Betraktarnågot med gata, manensomman
ocksåkannågot i sina händer.inte på Detfå bärdet ganskaäratt som

hjälpmedel förmed sighaså alltid beroendeär attattatt avmanvara
vidfungeraskall kunnameningsfull, fördvs.skall att manvararesan

framkomsten.
ochfungerande benkrävsinnebär alltså inte det baraförflyttningEn att

eller matkassar.sig väska Dettamåste kunna bära medfötter. Man t.ex.
väsentligaföreliggerbedömningen detvidmåste beakta omavman

vid förflyttningen.svårigheter
FÖD armfunktioner.bristandetvå målbehandlat intressantahar om
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Inget målen refereratshar 241890, 1992-07-28 251492,och 1993-av
04-08. förstnämndadetI målet avslogs ansökan bilstöd med motive-om
ringen funktionshindret inte upphov till sådanaatt väsentliga svårig-ger
heter förflytta sig hand eller anlitaatt allmänna kommunika-attegen
tioner krävs för till bilstöd.rätt detl andra målet, rörandesom en neuro-
sedynskadad kvinna anför länsrätten bland anlitan-utan annat attarmar,
det enbart allmänna kommunikationer sannolikt skulle innebäraav att
kvinnan inte längre själv kan handla med då det medför förmat mera,
långa gångsträckor för hon skall sig orka bära medatt anse munnen.
Vidare försvåras hennes möjlighet med sin ryggsäck till och frånatt ta
arbetet. På grund sitt funktionshinder får kvinnan därför haav anses
sådana väsentliga svårigheter anlita allmänna kommunikationeratt som
krävs för till bilstöd.rätt Därvid beaktas syftena med detta stödatt ett av
är medverka till handikappade kan levaatt aktivt, självständigtatt och
oberoende bilstödspropositionen, 13. fannKammarrätten i likhet meds.

FÖDlänsrätten kvinnan berättigad till bilstöd. fastställde kammar-vara
dom.rättens

förändringFör bedömningen väsentligaatt förflyttningssvårig-en av av
heter skall ske kommer jag föreslå förändring 2 §att FBH, meden av
syftet förtydliga förmågan bära måsteatt in i bedömningenatt vägasatt

förflyttningssvårigheterna. bedömerJag utökningen antaletav att av
bilstödsberättigade kommer bli 800att ca personer.

4.3.2 Väsentliga svårigheter inte mått på denett-
förmåganyttersta

kanFörst naturligtvis ställa sig frågan vad svårigheter vid förflytt-man
ning kan innebära. tyckaAtt det arbetsamtär gå på bussenatt att upp
därför är höga upplever säkert mångaatt stegen människor, inte minst
många gamla. Om därefter kan söka sittplats och sitta någor-man upp en
lunda obehindrat- bussfärd kan skakig och ryckig kanen vara man-
väl säga upplever svårigheter vid resandetatt de be-ärutan attman att
trakta väsentliga.som

bedömaAtt väsentliga förflyttningssvårigheter innebär,en persons
enligt min mening, inte bedömning kan använda all-en av om personen

kommunikationermänna vid givet tillfälle. hela livssitua-Personensett
tion skall beaktas där resandet del.är övrigaFör delar livetatten av
skall fungera måste finnasdet möjligheter färdas blirdetatt utan att en
huvudfråga i liv. inteDet är den sökandens förmågaytterstaens som
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sådantför bilstöd. Ettifrågakommaförfastställas gränsskall attsom
löpaskallmarathonlöparen marat-vid kräva ettliknaskansynsätt attatt

detklarakanvisat hanhanförbaragånger dagfyra atthonlopp attper
gång.en

förflyttningssvårigheterväsentligaharbedömningenI personom enav
förflytt-förmåga tillskall väga2enlighet med § FBHi personensman

vidskador t.ex.risk förochvärkbesvärandesvår ellersmärtaning utan
för klarafordrastidtill den atthänsynskallfall. ävenMan avta som

funktionsnedsätt-omfattandemedmänniskorförLivsvillkorenresandet.
handi-intedem ärförvillkorenjämföras medalltidmåsteningar som

tillserviceochStödpropositioneniföredragandeskriverkappade om
dettaenlighet med43.159,199293: Ifunktionshindrade prop.vissa s.

vidbeaktasresandettidsåtgång förenskildesalltså denbör ävensynsätt
Jämförelsenföreligger.svårigheterväsentligabedömningen omav -

trafi-förtidsåtgängenmedskalluppskattning görassjälvfallet bara en -
medfärdmedel ochslagförflyttningssvårigheterkanter avutan samma

resväg.samma
till beroenderörelsehinder lettförmodligenbedöma ärLättast somatt
bedöma. Detbetydligt svåraregångförmåga ärBegränsad attrullstol.av

felställningar i benen,anledningar harolikafinns mensom avpersoner
förmedfinns andra,marathonlopp. Detspringadet klarar enettatttrots

gåsvårighet kanmedendastfelställningar,likartadebetraktareyttre som
kanverkligen kännerLäkare,hundra personerna,meter.ett sompar

någonknappastgodtagbart sätt,skillnadernaförredogöra ett men
hanför vadnaturligtvis redogörakansjälvfunktionshindradeDenannan.

funktions-bådekunskap,ingåendefordrasinte kan.eller Detkan om
den funk-frånbortseförberördadeni sig och atthindret personen,om

uppgifter.tionshindrades
mycketkandenkonstatera,svårtmycket atttrotsSmärta är att vara

ochmöjligheterochrörelsefrihetenskildes attför denbegränsande resa
skada,synlighärleda smärtankandetsig.förflytta För mesta enurman
förslit-ellerskadorlikartadehakanfallet.alltid Personerintedet ärmen

någraknappastandraoch densvåraha smärtorkandenningar ene-
fortfaran-uttryck ärochorsakerKunskaperna smärtorsalls.smärtor om
subjektivaför bedömaresofullständiga, vilketde stort utrymmeettger

upplevelser smärta.av
ocksåskall vägasförflyttningssvårigheterväsentligabedömningenI av

införångestellerstark attuppleversökande rentavin den resaoroom
resesituationenöverinte kunnamänniskor ellerandra styrabland att
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själv. Denna eller ångest kan till exempel grundas psykisk fobioro
eller vetskapen det svårtär eller omöjligt kontrolleraatt ochattom mag-
tarmfunktionen, såsom till exempel för vissa stomiopererade eller mag-
och tarmsjuka. Varje människa skall ha till bevaradrätt värdighet och
integritet och inte behöva uppleva stark eller ångest införrentavoro

FÖDaktiviteter kräver har tillämpningenhur bör skeangettsom resor.
FÖDi två publicerade domar. Det 1990:35 rör ut-ena en man som

vecklat fobi för åka buss efter hjärnblödning, och underatt en som
överskådlig tid inte behandlingsbar. Det andra målet 1989:57 IIIvar
rörde kvinna med s.k. sigmoideo-stomi, till skillnad frånen en som
vanliga stomier, endast täcks kompress och därmed medför ständigav
risk för läckage tarmvätska avföring.och speciellaDeav gaser, pro-

FÖDblemen motiv för bevilja bilstöd.attvar
harDet till utredaren framförts bilstöd bör kunna beviljas i förebyg-att

FÖD-målgande syfte. harDetta redan skett i flera fall. publiceradeI
finns exempel på blödarsjuka l992:7, 1992-03-16, cystisk ñbros
l99l:3O 1991-10-08II, och l99l:3O 1991-10-03 och höftfelastma
l989:57: 1989-11-07 samtliga beviljats bilstöd.som

Samma börsynsätt anläggas också på andra mål den måstedär sökande
iaktta försiktighet och undvika ansträngning belastning tillstor och av
exempel höftleder eller undvika kontakt med många människor för att
inte riskera allvarliga infektioner. Förutsättningen det föreliggerär att
medicinska skäl till leva på innebär väsentliga förflytt-sättatt ett som
ningssvárigheter.

Det omöjligtär bedöma hur blirtrött vid förflyttning, huratt en person
han eller hon har, hur lång tid det återhämta sigont Sådanatar att osv.

upplevelser med nödvändighetår subjektiva liksom rädslan den ochmag-
tarmsjuke kan ha för bland människor. ligger tillDet handsnäraatt vara

de skall bedöma dessa upplevelser, relaterar dem till upple-att som egna
velser slag.av samma

Vad upplever svårigheterandras också betingat.kulturelltärman av
Förändringar i samhällsklimatet kan till toleransnivåemaledat.ex. att
höjs. Svårighetema måste förtidigare beaktas.större än attvara

Enligt min mening det väsentliga förflyttningssvårigheter denår när
funktionshindrade till följd sitt funktionshinder förhindrad tillgo-är attav
dose sitt vardagliga förflyttningsbehov inte tillgånghan eller hon harom
till bil. förhindradMed jag andra förflytta sig inte stårsättatt attmenar
till buds den funktionshindrade försätts i integritetskränkandeutan att
situationer, sig förutsätter ansträngning itrötthet och smärtasom ger en
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delmöjligheternaallvarligt attinverkar tadetutsträckningsådan att
påriskerochpåfrestningarförsigeller utsätteri verksamheter som

försämringar.betydandetillledafunktionshindret kangrund av

utnyttja allmännasvårigheterVäsentliga4.3.3 att

kommunikationer

möj-bilstödförordningeniförflyttningssvårighetema ärmått påEtt om
kommunikationer.allmännaanvändaligheterna att

färdtjänstbilkommunikationerAllmänna --

männi-förgrundenkommunikationerallmännautgörstäder och tätorterI
funk-mångaolika platser. Försig mellanförflyttamöjligheterskors att
otill-alltförkommunikationsmedlenallmännadock detionshindrade är

otillgängli-kollektivtrafiken äri extremtFramför allt bussarnagängliga.
förhöjscentrala gatunätutanför tätortemasSå fort kommermanga.

marknivån kanochrefugeravsaknadeninsteghögaredan avgenom
utrustadealla bussarDärförvägnivân. ärbetydligt lägre änt.o.m. vara

ombord. Personersig självdrahjälp kanvilkasmed handtag med man
omöjlig situa-isigbefinnahandtag kananvända dessainte kan ensom

tion.
överfulla,sällan ärintetunnelbanor,ochtågOmbord bussar, som

sighållakunnaskallsäkerhetsskälfinns stolpar passagerarna avsom
inte kan görahandfunktionerochbristandepå grundOm arm-man av

försvarandeväsentligtuppfattning detta utgördet, så det minär att en
kommunikationer.allmännaomständighet för användaatt

Även kanförhållandenunderdet såär att gynnsammapersonenom
såändådetkommunikationer, så kan attanvända allmänna personenvara

svårig-oöverstigligakanförhållanden stötaunder andra ogynnsamma
inskränks.allvarligtrörelsefrihetenheter, vilket leder till att

felaktigtdetjagklargjortbetänkandehar tidigare iJag detta att anser
bilstöd.tillbedömningen rättenvidför till diagnosermycketatt avse

enskildedenförflyttningssvårigheterdeDet avgörande bör somvara
med denså dethärgenerellt ärmigfaktiskt uttryckerhar. jag därförNär

reservationen.
viktigtVad ärkomplicerad.situationenkortväxtaFör är sompersoner

rörelse-mindrekanför kortväxtuppmärksamma ettäratt att personen
förflyttaochmöjligheternahinder förha förödande konsekvenser att resa
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sig. Om till helheten kan således rörelsehinder inteman ser ett som
skulle till bilstöd,rätt för kortväxtge en annan person attvara nog en

får väsentliga svårigheter använda allmänna kommunikationerperson att
FÖDoch därmed FÖDtillrätt bilstöd. har i refererat mål 1990: 13ett

särskiltII tagit hänsyn till den sökandes psykiska skäl. I mål,ett annat
inte publiceratär 276691, har kvinna fått avslagsom på sinen an-

sökan hon 127är lång,trots haratt leddeformiteter i benen,cm grava
har tilltagande besvär från knä- och höftleder och svårigheter sigatt ta

och ned i de höga i buss svårttrappstegen bäraupp paket ochsamt atten
kassar.

De allmänna kommunikationerna alltså inteär så allmänna för många
människor med funktionshinder. Färdtjänst dåär alternativ. För demett
jag tänker det färdtjänstär med specialfordon. Detta dock intenu är

fullgott alternativ.ett Personer med omfattande funktionshinder råkar
inte sällan för komplikationer. Plötsligtut händer något gör attsom man
inte kan den tid bestämt med färdtjänstens fordon.passa Man kan-man

inteske kan kontrollera sina kroppsfunktioner måste gå på toalettenutan
vilket kan kräva rundlig tid intenär kan klara det själv. Denman som
har epilepsi kanske plötsligt drabbas anfall och måste vila sigettav ett

timmar innan det går tänka hjälpmedel,att Ett liftpar elleratt resa. en
något kanske inte fungerar med påföljdannat, blir kraftigt förse-att man
nad i sina förberedelser.

För del tillvaronår ytterligt känslig för sådana här oförutsägbaraen
händelser och det händer gång gång inte kan hålla avtaladeatt man
tider. Färdtjänstens fordon vanligtvisär hårt ansträngda. Deras ärturer
schemalagda ioch dessa scheman finns inga längre väntetider inlagda.
Om de inte håller tiden innebär det andra fårresenärer och inteatt vänta
kommer tid till sina resmål. inteDen kan hålla tiden får alltså görasom

beställning och hoppas det går få fram färdtjänst-en ny att att ett nytt
fordon. vissaFör funktionshindrade kan detta dra slutsatsen attman av
inte färdtjänstfordon tillfredsställande fyller deras transportbehov.ens

Mått på gångförmåga orealistiskt

bilstödspropositionenI finns markering bilstödet inte skallatt använ-en
das ersättning för utebliven kollektivtrafik. Det skall svårig-som vara
heter använda allmänna kommunikationeratt grund dessasattav an-
passning inte den enskildes behov,motsvarar är avgörande. Rättensom
till bilstöd måste därför grundas på teoretisk föreställning huren om
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fungerar.ochkollektivtrafik utser
människor övermånga storabetjänaskallfardmedel,Allmänna som

till dörr.dörrgå fråntänkasinte i dag,fallvarjeiinte,kanområden
färd-ochbostadenmellanavståndfinnsdetfrånutgå ettmåste attMan

varierarför Detmåletochfårdmedletmellan senareliksommedlet resan.
skildaharfärdmedelolikaanvändersåväleftersom somdessutom, man
underfärdmedelbytakunnamedräknamåste attmål. Dessutom man

så vidare.ochbussartåg, mellanmellantill buss,från tågresan,
administreradeArbetsmarknadsverketredan näri bilstödet,harMan

200gå änkandenteoretiskt begrepp att merdet, använt somett om
FÖD varitdettainteharbilstöd. Itillberättigadinte kanmeter anses

varje falliellernivå.lokal Ingentillämpningstriktnågon utan snarare
kangångförmåga200gräns meters an-harfå, yttersta omytterst ensom
dagligaför sittlänStockholmsochStockholmikollektivtrafikenvända

harförmodligenlänStockholmsochStockholmresande. Detta trots att
kollektivtrafrksystem.utbyggdaSveriges mest

förhållplatstill närmaste200antagligen än meterflesta harDe mer
kangångförmågabegränsadsåhartåg. Denellertunnelbanabuss, som

hastighet ärderaseftersomrulltrapporanvändainteantagligendessutom
omvägarlångafårHissarna tarörligafulltefteravpassad manpersoner.

stationema.ändanågoniplaceradeoftade äreftersomnå, avför att
blandståendesigklararork kvarmycketsåha attskaSlutligen manman

jäktadeandra passagerare.
nå sin be-ochomstigningargöranå hållplatser,skall klaraOm attman

medsyftetdetgörakrafter kvar resan,haochstämmelseort att varsom
500-600gåklara meter,antagligen bör attbedömningenjaggör att man

eller smärtor.trötthetkvarståendelångtilllederdettaattutan
gång-krävsvadtillavpassadintet sättär av200-metergränsen som

område däri detkommunikationerallmännaanvändaförförmåga ensatt
gränsvär-sådana härNågra uppsattalandet.i helautbyggdabästdessa är

ärbilstödet. Detförförekommaintenaturligtvisskallden normersom
skallhelhetsperspektivii resandetfunktionsförmåga ett sompersonens

bedömas.

bedömningenvidHelhetssyn4.3.4

Boendet ärfunktioner.iuppdelatutsträckningisamhälle ärVårt stor
kommersielloffentlig ochfritidsaktiviteter,arbete,skilt frånvanligtvis

måstesamhällslivetideltaochfungera mankunnaservice För attmm.
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kunna förflytta sig avsevärda sträckor från sin bostad. skallDet kunna
ske vid olika tider på dygnet och ofta vid flera tillfällen under samma
dygn. kan således inteMan bedöma svårigheter ochatten persons resa
förflytta sig enbart utifrån något enstaka resetillfálle, måsteutan man
beakta hela resebehovet.

Om anlägger sådan helhetssyn på resandet kanske kan kon-man en man
väsentliga svårigheter kan företa framstatera att utanen person en resa

och tillbaka till arbetet. skulle inteDäremot väsentligautanpersonen
svårigheter företakunna ytterligare dag, för göraatten resa samma upp-
köp, delta i fritidsverksamhet eller något hör till vardagen förannat som
människor i allmänhet.

inteDet helt ovanligtär vissa sjukdomar och skador tillleder denatt att
funktionshindrade blir snabbt uttröttad eller känner svåra hansmärtor när
eller hon förflyttar sig gående under ansträngning. då inteOmstor man
har tillfredsställande lösning på sitt förflyttningsproblem innebär deten
vanligtvis väljer inte sådant integöra absolutär nödvän-att attman som
digt. Sådant hör till det dagliga livetnormala för andra.som

förekommerDet också för del till arbetet för-äratt en personer resan
knippat med så ansträngning företasden med allmänna kommu-stor om
nikationer, det går arbetsförmågan.överatt ut

Bilstödet är del samhällets politik för möjligt fördetgöraatten av
med funktionshinder delta i samhällslivets olika verksam-attpersoner

heter. Helhetssynen på resandet därför viktig utgångspunkt iär utfor-en
mandet bilstödet.av

4.4 Förslag till bedömning väsentligaav

förflyttningssvårigheter
Min mening i enlighet förutsättningarnaär, med för bilstödsreformen år
1988, bilstödet skall medverka till handikappade kan leva aktivt,att att
självständigt och oberoende. enskilde tillDen har värdigheträtt och
respekt och skall inte i sitt resande behöva leva med ständig risk den-att

kränks. Vid bedömning behov bilstöd skall helhetsperspektivettna av av
läggas på resandet.

Förmågan bära med sina händer och bedömer jag väsent-att armar som
lig eftersom förflyttning vanligen har syfte. måsteDettaetten man

vidbeakta bedömningen föreliggerdet väsentliga svårigheter vidav om
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Antalet bilstöds-skrivs in i 2förflyttningen. föreslår det § FBH.Jag att
förändring.800 vid sådanberättigade öka medtorde ca en

utgångspunktentill bilstöd skallbedömer rättenJag näratt manmenar
för dennormaltförflyttning detför mängden ärbehovet somvaraav

såvälönskemål i arbetefrån och behovmed utgångspunkt dennesberörde
medtrañ-förhållande till övrigabeaktas ifritid. Tidsaspekten skallsom

framfört avsnitttidigareenligt jag sefärdmedel vadkanter samma
4.3.2.

bedömningengällertillämpningen detföreslår förändring närJag en av
FÖD Svåra1991:5.ioch sjukdomarmed skador ryggenav personer

smärtsyndro-gångsvårigheteruttalade utöverryggproblem inte sällanger
inte be-svåra, bestående ochmycketvissa fall blir problemenImen.

förflyttningssvårigheterväsentligakan hahandlingsbara. Dessa personer
tillkommunikationer. Skälet detta ärinte använda allmännaoch kan att

sigskyddafordonets rörelser ochinte förutsekanpassagerareman som
betydligt bättreförare i bil harvid krängningar och Somstötar. manen

mening skador det här slagetEnligt min kandetta.möjlighet göraatt av
svårigheterförflyttningssvårigheter ochsådana väsentligaibland attge

innebä-i skullekommunikationer FBH. Detanvända allmänna som avses
perioden.400 under helaberättigade medökning antalet cara en av

väsentligfunktionshinder isigKortvuxenhet bör i betraktas ett somsom
börförflyttningsmöjligheter ochenskildesutsträckning denbegränsar

bilstöd. denbedömningen tillvid Ibetydelsefull faktor rättutgöra omen
FÖD sök-bedömdes den1990: 13 IIpublicerat kortvuxnadom omsom

detkortvuxenheten. Jagpsykiska grundandes besvär attmenarav
förflyttningsproblemkortvuxnasbedömningmåste ske generösare aven

FÖD-måli dagsker serörelsehinder vadi samband med än som
bil-antaletökninginnebära276691. det skulleberäknarJag att aven

cirka tvåhundrastödsberättigade med personer.
ochfobi ellergrundångest, till exempelStark eller mag-avoro

motiveraochförflyttningssvårigheterväsentligatarmsjukdom, kan vara
till-integriteten skall här vägaför den personligabilstöd. Respekten tungt

möjligtlivså normaltenskildemålet denmed ettatt somgesammans
FÖD målenifastlagtfårlångvarig sjukdom. Dettatrots vara avanses

Någonsedvanligt bandage.stomifobi 1989:571990:35 och III utan
inte.innebär detutökning berättigadeantaletav

i förebyg-beviljaskunnaframförts bilstöd börtill utredarenharDet att
FÖD-mål blödarsjukaexempelfinnssyfte. publiceradegande I

1991-10-08 ochl991:301992-03-16, cystisk ñbros II,1992:7, astma

om
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1989-11-07199l:3O 1991-10-03 och höftfel 1989:57 samt-som
mål inte användsliga beviljats bilstöd. viktigt enbartdessaDet är att som

beviljas bilstöd underför i målen diagnoserna skallgrund de aktuellaatt
bevilja bilstöd förfrågalikartade förhållanden. inte hellerDet är attom

funktionshinder.något förebyggande sjukdomar ochslags allmänt av
medicinska skäl förBilstöd beviljas det föreliggerkan attpersonenom

förflyttningssvärigheter,väsentligaförflytta sig på innebärsättett som
uppstå förvärras.sjukdom skall ellerför inte allvarlig skada elleratt

ñbros,blödarsjuka, cystiskuppstå till vidSådana situationer kan exempel
sjuk-vid andrasvåra höftledsbesvär, ocksåallergi ochochastma men

effekter. Utök-allvarligafunktionsnedsättnin likartademeddomar och gar
då fler-marginell, 100,bilstödsberättigade bliningen tordeantalet caav

i beviljas bilstöd.berörda redan dagtalet deav
de allmännabetydelse hurtill bilstöd saknar detdet gällerNär rätten

användaenskildes möjlighetbeskaffade.färdmedlen på är Den attorten
detbedömningen försti närkommunikationer skallallmänna vägas

bilstöd skallsvåraförflyttningssvårighetema såinte uppenbart ärär attatt
beviljas.

antaletutökadeförsökt beräkna deti föregåendeUtredningen har det att
funktionshindrade.särskilt angelägnabeträffande vissa grupperpersoner

beräknatråder, jag harbedömningarkringViss osäkerhet dessa attmen
bli be-beräknasdärigenom kanfunktionshindrade500ytterligare 1ca

ochpå resandetförslag helhetssynMed mitträttigade till bilstöd. om en
ytterligareuppskattningsvisdockförflyttningssvärigheter tordeväsentliga

bilstödsberättigadeUtökningen antalettillkomma.l 500 avca personer
000.500-3bli mellan 1därmedkan
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Anpassningsbidraget5 m.m.

Mina förslag innebär

anpassningsbidrag skall utgå för denatt extrautrustning som-
krävs utöver vad finns hos grundmodellen bil,som av en

riksskatteverkets förmånsvärdering böratt användas grundsom-
för beräkna vad grundutförandeär och extrautrustning,att som

anpassningsbidrag skall kunna utgå föratt anordningaräven som-
inte fastär monterade på bilen, släpkärra,t.ex. en

det skall möjligt delatt anpassningen få bi-attvara som en av-
drag för bil,större

ackreditering företag får utföra bilanpassningaratt skallav som-
ske,

försöksverksamhet med anpassningsbidrag tillatt personer som-
faller utanför bilstödets personkrets skall genomföras.

De ökade kostnaderna för förslagen uppgår till 54 miljoner kronor
för sjuårsperioden. Utveckling kompetens det råd-när gällerav
givning och utförande bilanpassningar besparing påom av ger en
35 miljoner kronor under motsvarande period.
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Inledning5.1

frågeställningar. DetochproblemflertalBilanpassningen ettrymmer
vilkenanpassningen,innefattas iskallfunktionervilkahandlar somom

anpassnings-vilkabedömningeningå, hurskall kunnautrustning avsom
anpassningen,utföraskallska ske,behöver görasåtgärder somvemsom

utföraskalldenspecifika kravställafinns skäldet an-att somom
grundbidraget.frånskiljasanpassningsbidrag kanpassningen och utom

Funktioner5.2

fordonetbrukaskall kunnafunktionshindradedenUtgångspunkten är att
bilen ochin ikommaförutsättningar och kunnasinautifrånsjälvständigt

ochbruka manöverorgankunnaskallsitta bekvämt. Dessutom man
hjälp-med sig defåkunnaskalltrañksäkert Manpå sätt.instrument ett

detvissa kanvid framkomsten. Förochundermedel behöver resanman
Detnågon delunderhjälptillkallanödvändigt kunna resan.att avvara

fordonet.sigförhjälpbehöversåexempel att tatillkan att urmanvara
ställasfunktionskravbörfordonetmanövreringenfrånBortsett sammaav

på funk-fordonet.framför Kravenintesjälvfunktionshindradedennär
fordonetsjälvasåvälställas högtmåstedriftsäkerhettions- och som

vidtas.anpassningsåtgärderpå de som
deperspektiv anläggasbrettmåste såledesmeningminEnligt ett

enbartinte handlafåranpassningsåtgärdema. Detnödvändiga om-om
fordonet, äveninstallerad ifastutrustning utanärbyggnad och omsom

nämndadeuppfyllaförnödvändigutrustning är att ovansomannan
medsambandianvändshuvudsakiochfunktionskraven som

fordonet.utnyttjande av
olikaviktenpåpekaocksåsammanhanget attvill i det här myn-Jag av

uppfyllerhjälpmedelshanteringochbilstödsörja förhardigheter attsom
denhandlaexempeltillkanenskilde. attDetdensitt omgentemotansvar
siganvändaför kunnarullstolspeciellbehöver attfunktionshindrade en

åtgärd,visshuruvidaföreliggertveksamhetfordonet. När somenomav
bilstödetförinomfallerbilen,utnyttjandetförnödvändigär ramenav

till dettahörabör det atthjälpmedelsverksamhet,eller ansvarannan
stå förskallemellan kommer överenssinsmyndigheterna vem somom
föremellertid detha attansvaretbörFörsäkringskassan ytterstaåtgärden.

betyderenskilde.för den Detfungerarbilanpassningenihelheten
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exempelvis den funktionshindrade behöveratt speciell rullstolom en
ocheller speciell anpassning rullstolen för kunna framföra sinen attav
bil bör det försäkringskassans uppgiftytterst till han ellerattvara attse
hon får den i form anpassningsbidrag.av

5.3 Utrustning

fråganDen här vadärstora normalt ingår i bilens utrustning ochsom
vad anpassningsåtgärderär för den funktionshindrade skall kunnaattsom
använda fordonet. flestaDe bilmärken producerar olika varianterstora

sina modeller, vilka utifrån basutförande med olikaettav utrustas avan-
cerade paket, för den vanlige bilföraren betraktaär lyx ellerattsom som

för den funktionshindradestatus, föraren helt eller delvis kanmen som
nödvändig utrustning.vara

Exempel på sådant automatiskär växellåda, klimatanläggning, servo-
styrning och servobromsar, Centrallås och automatiska fönsterhissar. Den
variant är utrustad med klimatanläggning och automatiska fönsterhis-som

kanske också innehåller strålkastare, varvräknare, lyxigareextrasar en
finish inredningen och inte adekvatär utifrån den funk-annat som
tionshindrades behov.

Det uppenbartär det inte bör ingå i anpassningsbidragetsatt uppgifter
Åbekosta sådan utrustning.att andra sidan får inte förekomsten av

sådana detaljer intäkt för inte bekosta dentas utrustningatt ärsom som
nödvändig för den funktionshindrade skall kunnaatt använda fordonet.

FÖDmålI i 151491 anförett sådanRFV utrustning, inteatt som
specielltär avsedd för handikappade normalär utrustning i vanligenutan

förekommande bilmodeller, inte skall tillrätt anpassningsbidrag.ge
Målet handlar den bilstödsberättigade köpt bilatt med denom en ex-
trautrustning hon behöver i modell där den finns fabriksmonterad ien
stället för köpa billigare modell och där låta installeraatt denen utrust-
ning hon behöver.

FÖDsin dom finnerI det inte möjligt med stöd bestämmelsen iatt av
9 § låtaFBH kostnaden för sådan ändring eller anordning på for-av
donet behövs bestämmas på grundval prisskillnaden mellan olikasom av
varianter bilmodell.av

I mål mål 245491 berörett annat problem bas-nr som samma om
anpassning anför den klagande: Det hade blivit mycket dyrare hanom
hade köpt den enklaste citroenmodellen och begärt anpassningsbidrag för
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FÖD hänvisari efterhand.behövtextrautrustning hadeall monterassom
nödvändi-denförsedd medvaritbileneftersommålet ochtidigaretill det
bifall.överklagandetvid inköpet lämnasredanutrustningen utanga

försäkringskassor-vidhandläggarehaft medsekretariatetsamtalVid de
ochbasanpassningvad ärmedanfört problem avgöraflerahar att somna

specialanpassning.
hänvisadinte skallbilstödsberättigadeuppfattning denMin är att vara

funktions-sittpå grundbilmodellvariantdyrareväljatill avatt enaven
förkostnadernavärderamed extraut-inser svårigheternahinder. Jag att

omöjlig.inteuppgiften ärfrån fabrik,monteradrustning finns mensom
fåförbilstödsberättigademotverka attangelägetdessutom attDet är att

alternativ. Allmäntdyraresamhällettill förtvingasanpassningsbidrag ta
fabrikdirekt i änextrautrustningbilligaredet monterasär omsett om

därföranpassning börtillBidragefterhand.iskall byggasbilen om
bilgrundmodellmellanmellanskillnadenmotsvarandekunna av enenges
dåbörbehövs. Dettautrustninghar denvariantoch dyrare somsomen

modellen.enklaredenanpassningförkostnadernavägas mot aven

förmånsvärderingRSV:s5.3.1

sinianvändainstrumenthittills saknatharFörsäkringskassoma attett
basanpass-Standardutrustning och vad ärvad ärbedömning somsomav

förmånsvär-rekommendationerlöpandeRiksskatteverketning. ut omger
Bil- ochrekommendationernabeskattning.för Itjänstebilarfördet

också vad är1992: 16, l 1 attnaturaförmâner, RSV Dt ansesomangess.
extrautrustning:som

bilmodellen i desstillförsutrustningallextrautrustningMed extra somavses
monteradellerbilenmonterad påfastUtrustningen kangrundutförande. vara

for-användas påavseddden äravlägsnalätt gården attså sätt attatt om
donet.

fönsterhissar, elma-elektriskaextrautrustningexemplenBland anges
servostyming.Centrallås ochbackspeglar,növrerade

grundmodell:medockså vadMan ensom avsesanger

grund-nybilsprismed lägstmodellbilmodellgrundutförandeMed avsesenav
medoch delsolikadels medsaluförsbilmodellenfalldet motorermodell. För

modell-femdörrarsmodellfyr-två-,antal dörrarolika resp.ansestre-, resp
grundmodell.variant utgöra egenen
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Modeller med turbo, turbodiesel, fyrhjulsdrift, katalysator eller cabriolet anses
också grundmodell aa. 12.vara en egen s.

Jag RSV:s rekommendationer kan för liknandegrundutgöraattanser en
anvisningar från till försäkringskassoma,RFV så därmed kan fåatt man

bestämning vad standardutrustning.är Utrustningen gemensam av som
därutöver motiveras bilstödsberättigadesden funktionshinder börsom av

anpassningsbidraget.ersättas genom

5.3.2 Släpkärra

Vissa behöver ha med sig skrymmande hjälpmedel, svårli-personer som
låter sig lastas i vanlig bil. kan handla el-rullstolar,Det toa-gen en om

lettstolar speciellt utformade ellerär andra hjälpmedel harsom som
samband syftetmed med resan.

släpkärra kanEn adekvat för sådanatransportmedel hjälpme-ettvara
del. släpkärra emellertid inteEn anpassning bilen,utgöraanses en av
varför anpassningsbidrag inte utgå förkan ändamålet.

vill här jag tidigareJag vad vikten resandetsagt attupprepa om av se
helhet. Bilstödet till förär underlätta resandet förattsom en personer

på grund varaktigt funktionshinder inte kan eller har väsentligasom av
svårigheter använda allmänna kommunikationer. konsekvensEnatt av
funktionshinder för många måsteär de använda sig hjälpmedelatt av av
olika slag, förhållande i sig motiven för bilstöd.ärett ett attsom av

logisk följdSom detta jag försläpkärraatt transporten av anser en av
hjälpmedel bör kunna falla inom för anpassningsbidraget.ramen

Antalet nämnda skäl behöver släpkärra torde intepersoner som av ovan
särskilt handlar framförDet allt har med-stort.vara om personer som

hjälpare, föräldrar eller personlig assistent sigmed under ochresor som
då hjälper till lasta. beräknar det sigJag l 000röratt att om ca perso-

vilket sammanlagd kostnad 14 miljoner kronor under sjuner, ger en av
är, dvs. 2 miljoner året.om

5.3.3 Kostnader för bilstörre

Efter hand tekniken har utvecklats har det blivit möjligt försom personer
med mycket omfattande funktionshinder själva bil.köra Med hjälpatt av
fjärrkontroll kan låsa bilen, dörr, fälla lyftplatta,öppna utman upp en en
med vilken låtersedan sig lyftas i nivå bilgolvetmed och kan rullaman
in. kan sedan återställa lyftplattan iMan utgångsläget och dörren.stänga
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låsa fast rullstolen i läge därförarplatsen och därfram tillKöra ett man
teknik utvecklad förbilens Denna ärkommer manöverorgan. personer

med teknikenförflytta sig sin rullstol. Problemetinte själva kan ursom
ochförutsätter bil s.k. störrei allmänhet ärdenär van-typ,att en av som

bilar.andradyrare än
för skallför låg från golv till takvanliga personbilen ärDen att man

särskildaVissa bilmärken har utvecklati den med rullstol.kunna köra
delsina modeller med hela ellervarianter någon någraeller en avavav

idå också inköp.förhöjt, de dyraretaket ärmen
1988 års bilstödsreform väck-riksdagen behandlademedsambandI att

grundbilstöd förfrågan förhöjti motionertes som avpersonerom
emellertid dåbil. avvisadessitt funktionshinder behöver Dettastörreen

emellertid alltflerAllteftersom tekniken utvecklats harriksdagen.av
anledningvarför jag finnerkommit problemetberöras attatt avpersoner

igen.detta upp
möjlighet sittskötafunktionshindradeangelägetärDet attatt resan-ges

enighetfinns ocksåmöjligheterna bjuds.själva tekniska Detde denär en
kostnaderinte drabbasmänniskor skall behövai vårt land extraatt av

därför rimligt bidrag skallfinner detfunktionshinder.grund Jag attettav
för merkostnaderför anpassningsbidragetutgå inomkunna somramen

gårfordon detbilstödsberättigade behöverföljer den attettatt somav
funktionshindradedärför ärföreslåri med rullstol.köra Jag att som

flytta sig i ochförflyttningar och inte kanför sinaberoende rullstol urav
fåskall kunnai sin rullstol undermåste sittarullstolen eller resansom

Både och medför bil. barnkostnadenbidrag för täcka störreatt vuxna
sig i situationen.befinna denomfattande funktionshinder kan

uppskattning. börfastställas Detbidraget måsteNivån engenom
normalbil, för närvarandeförprisettäcka kostnaden mellan caen

tordebilpriset för adekvat140 000 kronor och lägsta van-typ, somaven
naturligt-enskilde väljer000170 000 och 220 kronor. Denligga mellan

efter denbidraget beräknasönskar,vis bil han eller honden mer-men
skallfunktionshindrade kunnanödvändig för denkostnad är attsom

samråd försäkrings-i mellanMerkostnadenfordonet. avgörsanvända

Vägverket.ochkassan
i intervalletliggabil skulle således kommaför särskiltBidraget attstor

ikomma600 kanberäknar30 000-80 000 kronor. Jag att personerca
genomsnittligsjuårsperiod. Medbidraget underåtnjutande enenav
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bidragsnivä på 50 000 kronor skulle den totala kostnaden under sju år bli
30 miljoner kronor eller 4,3 miljoner år.per

5.4 Bedömningen anpassningsåtgärderav

vissaI avseenden bedömningen vilkaär anpassningsåtgärderav som
behöver skäligengöras enkel. Det det finns förbehållär när i den bil-

stödsberättigades körkort utformningmanöverorganens och place-om
ring. Funktionshinder utvecklas ofta successivt vid reumatiska ochsom
många neurologiska sjukdomar. Då finns det kanske inte någonalls
praktisk bedömning vad bör för den enskildegöras skallattav som
kunna framföra visst fordon.ett

demFör har anpassningsbehov sker vanligtvis utprovningstorasom en
anpassningsåtgärdema. kan ske iDet samband med körkortsutbildningav

eller Sådan utprovning Handikappinstitutetgörs och i AMUsenare. av
Hedemora och Kävlinge. PåAMU de båda sker också körkortsut-senare
bildning och på alla ställena kan nödvändiga installationergöratre man

specialutrustning och ombyggnad fordon.av av
Anpassningsåtgärdema olika slagär och vilar på skilda bedömnings-av

grunder. Dels handlar det på trañksäkert kunna framförasättatt ettom
fordonet, dvs. skall kunna använda Dels handlarmanöverorganen.man
det kunna sig i och fordonet alltför besvär ochatt ta utan storaom ur
risker och skall kunna få sigmed de hjälpmedel behöver underman man

och i det dagliga livet. Dels handlar det miljön i bilen, dvs.resan om
sittkomfort, kunna öppnatemperatur, rutor m.m.

finns emellertid ocksåDet andra aspekter bör tillföras bedöm-som
ningen anpassningsåtgärderna. DanmarkI paraple-t.ex. attav anser man
giker medpersoner ryggmärgsskador sådan nivå och hand-att arm
funktionerna inte påverkas skall servostyming anpassning. Skälensom

medtvå, dels oftaär har hand andra manöverorganatt upptagenman en
såledesoch bara kan hålla i med hand och dels rattandetratten atten

åstadkommer motvridning i på sikt kan leda till skadoren ryggen som
därföroch bör underlättas.

har förståttJag vid vissa försäkringskassor hjälp arbets-att tarman av
vid sina bedömningar. kan exempelvis fordonDet gälla valterapeuter av

inredningoch får bilstöd pånär grund har barn medatt ettman av man
funktionshinder. och dess behov hjälpmedel förändrasBarnet växer av
tämligen snabbt och det inte särskilt väljaär klokt fordon och göraatt
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år.någotannorlundaheltkanskeefter behovanpassning ut omsersom
någragenjälpmedel sin ärörerhjälpmedelstekniker ochArbetsterapeuter,
hjälp-gällerpraktik detutbildning och närharde yrkesgrupper somav

behjälpliga detsåledes närkananpassning dem.och Demedel varaav
Likasåsittkomforten i bilen.förbättraföråtgärdergäller eventuella att

ochgreppfunktionerutformningspeciellgäller behovdetnär avav
förfordrasockså bedöma vadkanliknande. Arbetsterapeuten attsom

hjälpme-förändringareventuellai fordonet,hjälpmedelkunna medta av
delsbehovet m.m.

vii vårt landtill ärhänsynvi måsteproblemsärskilt attEtt tasom
faktumåret.månader Det ärantalmedmåste räkna snö ettett somom

anpassningsåtgärdervilkaochtill bilstödbådemåste påverka rätten som
alltförsig bilenkanske kan utanbehöver Engöras. ta runtsomperson

möjlighetinte harkanskebarmark, attsvårigheter detnär ärstora en
anpassningenTill höris.ochomgivenbilen delvis snödet ärgöra när av

klimatförhållanden.skildaunderanvändaskunnabilen skallsåledes att
nödvändigsåledeskupévärmare kanCentrallås ochUtrustning varasom

året.delbehövsden baraäven avenom

anpassningsfrågori5.4.1 Kompetens

förfinnsanpassningsbehovbedömadet gällerSamlad kompetens när att
ianläggningarnabådavid deochHandikappinstitutetpånärvarande

trañksäkerhets-gällerdetKävlinge. Näroch AMUHedemoraAMU
väsentligockså Vägverketaspekter är resurs.en

med någonsamarbeteetableratharförsäkringskassorVid några man
omfattningenbedömningeni såvälbilfirma anpass-avavengagerassom

siggrundaranpassningen. Dettagenomförandetningsåtgärdema avsom
besitta densig självaintevid kassomanaturligtvis att anserman

inte hellerharbedömningama. Manförfordras görakompetens attsom
oberoende bedömare.någonmedsamarbeteetablerafunnit anledning att

i bådeföretagvälbetänktmindrefinner detJag att sammaengagera
föreslåalltför frestandekangenomförande. Det attbedömning och vara

kostnadskrä-lösningar ärnödvändiga ellerinteåtgärder är mersomsom
verksam-uppfattning denmin kanEnligtmotiverat.vadvande ärän som

vidkompetensenutnyttjas ochbedriver kunnaVägverkethet merasom
Detta ärhelhetsbedömningar, byggasVägverket, kunna göra ut.att

behöver.det stöd hanfunktionshindradeviktigt för denatt ge
väsentligtsigskiljeranpassningsbidragföri kostnaderSkillnaderna
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mellan olika försäkringskassor, vilket bl.a. kan tyda på det möjligtäratt
ickegöra obetydliga besparingaratt på området. villJag emellertid

understryka i ärenden där anpassningsbehovetatt är enkelt och uppen-
bart, där det finns förbehåll i körkortt.ex. innebär bedömningenattsom
redan gjordär bilinspektör eller där det handlar kopieraav attom en
anpassning redan används den bilstödsberättigade, finns ingensom av
anledning komplicera handläggningenatt konsultera obero-attgenom en
ende bedömare.

5.4.2 Ackreditering bilfirmorav

dagI kan i helst utföra bilanpassningar.stort sett finnsDetvem som
inga kompetenskrav de företag utför arbetet. Begränsningensom

egentligenutgörs bara anordningarna skall godkännas i efterhandattav
de sådanår de inte omfattas typgodkännandet förart att denom av av

aktuella bilmodellen. Viss kontroll sker också andra anpassningar,av
liftar. innefattarDet emellertid intet.ex. sådant driftsäkerhet.som som

flestaDe bilanpassningar genomförs till belåtenhet för den enskilde och
till rimliga kostnader. harJag emellertid fått uppgifter tyder på attsom
det förekommit flera misslyckade anpassningar, tilllett be-storasom
kymmer för den bilstödsberättigade tilloch kostnader för bilstödet.stora
I antal ärenden har den bilstödsberättigadeett fått orimligt lång tidvänta
på anpassningarna skall bli färdiga. fallatt andra har fuskjobbI rena
utförts, inte avslöjats i tid därför det kan ha fordrats omfattandeattmen
demonteringar för felen. några fall har bilanpassningarI ändat iatt se
bedrägeriåtal.

detNär gäller tekniska hjälpmedel för funktionshindrade, ställs krav på
dokumenterad kompetens för få förskriva och förmedla dem.atten

Likaså för ändra dem så de enskildes behov.den Jagatt att passar anser
liknande kompetenskrav bör företagställas de skall utföraatt som

bilanpassningar.
finns ingen formellDet utbildning på området i dag. det bordeMen

möjligt för Handikappinstitutet, har mycket lång ocht.ex.vara som en
gedigen erfarenhet på området, anordna utbildningar föratt personer som
skall arbeta bilanpassningar.med tänker mig dåJag kortutbildningar av
ungefär omfattning personal bilverkstäder får genomgå påsamma som

bilmodeller och sammanhänger med deras auktorisationnya som som
märkesverkstäder.

Jag det bör ske prövning påföljandemed auktorisationattanser en av
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Prövningen börbilanpassningar.få utföraskallverkstäderde om-som
stabilitetekonomiskochanpassningargällerkunnandet detbåde närfatta

samhällsme-intedels förväsentligtocksåföretaget. är attDethos senare
för detförutses, delsskulle kunnai konkurser attförsvinnaskalldel som

nödvändigafördelsutfört ochbliverkligen skall attarbetetbeställda
alltför myck-efterhandiskeskall kunnareparationerjusteringar och utan

enskilde.för denbesväret
ackrediteringtekniskförStyrelsenviauppdragetVägverket har att

anbefalldareparationerutförafårverkstäderackrediteraSWEDAC som
dessavid någonutförsreparationkontrollbesiktningar. Genomvid att av

besiktningförnyadsig förinställaintebilägarenbehöververkstäder av
vilka arbetenVägverkettillintygVerkstaden sänderfordonet. ett om

verkli-dessagaranti förackrediteringen utgörgenomförts och attensom
för ackre-möjligt inombordehar utförts. systemDet att sammavaragen

förfordonanpassningarutförafårverkstäderditering inrymma avsom
funktionshindrade.

kravspecifika-utformafår uppdragetföreslår Vägverket attJag att en
funktions-förfordonanpassningarfårför verkstäder göration avsom

ackreditering skekravspecifikation kan sedanUtifrån dennahindrade.
SWEDAC.genom

verkstäder förackrediteringvidfår rollVägverket dennaGenom att av
Vägverketsområdet.påuttalatfårbilanpassning, verket ett ansvarmer

skyldighetbåde ochdärmed ha rättorganisation attregionala kommer att
sinvidgaanledninghautvecklingen ochhålla sig underrättad attom

Även förskälfinnsdetbilanpassning.det gällerkompetens när om
arbetstera-yrkesgrupperolikaförsäkringskassorna rådgöra medatt som

naturligadebilinspektöremaregionalaså blir deoch läkare,peuter
anpassningar.rådgivarna det kompliceradegällernär

fråga.samrått ihar med Vägverket dennaJag

anpassningsbidrag5.5 Grundbidrag för

anpassningsbidragEnligt förutsätterde nuvarande reglerna för bilstödet
tillbeslut rättden sökande har erhållit socialförsäkringsnämndensatt om

möjligthuruvida detEnligt direktiven ärbilstöd. skall utredningen belysa
frågananpassningsbidragförändra detta så gårdet utan attatt att att

grundbidrag prövas.om
bil, derelativtförekommer harDet t.ex. att somnyenpersoner som
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nöjdaär med, får sjukdom eller skada integör de kan köraatten som
bilen extrautrustning. skulle iDe och för sigutan berättigade tillvara
grundbidrag, har ingen önskan byta bil behöver och sökeratt utanmen
inget än anpassningsbidrag.annat

bilstödspropositionenI anförs bl.a. följande:

Ärenden bilstöd är betydelse för den enskilde handikappade bådestorom av
ekonomiskt och trygghetsmässigt. Vid avgörande till bilstöd ingårrättenom av
naturliga skäl också visst inslag skälighetsbedömningar. Medett hänsynav
härtill bör försäkringskassornas beslut till bilstödrätt fattas socialförsäk-om av
ringsnämnderna. Frågor i övrigt bör kunna tjänstemanavgöras hos försäk-av
ringskassan.

FÖDickeI refererad dom 2408 89: l 1990-12-28 har behandlaten ett,
ärende försäkringskassans beslutsförhet. sinaI domskäl säger FOD:om

Enligt 3 § lagen 1988:360 handläggning ärenden bilstöd till handi-om av om
kappade skall i försäkringskassan frågor till bidrag socialför-rätt avgörasom av
säkringsnämnd. Vad härmed framgår inte lagtexten inteoch hellersom avses av
förarbetena ledning.någon Försäkringsöverdomstolen har dock, bak-ger mot
grund vad riksförsäkringsverket har anfört, tolkat bestämmelsen såav att
medverkan socialförsäkringsnämnd erforderligär vid avgörandeav av om
sökanden uppfyller de grundläggande förutsättningarna för till bilstödrätt i 2
och §§ förordningen5 bilstöd till handikappade. Om socialförsäkringsnänm-om
den funnit till bilstödrätt föreligger, kan frågor i övrigtatt respektiveom
bidrags storlek tjänstemanavgöras hos kassan. kanDet erinrasm.m. av attom
för det fall sökanden skulle begära enbart anpassningsbidrag, avgörandeett av

sådant bidrag kan utgå föregåsmåste prövning i socialförsäkrings-om av en
nämnd frågan sökanden uppfyller de grundläggande förutsättningarna förav om

till bilstöd.rätt

Enligt 4 § FBH lämnas bidrag för anskaffande motorfordon i formav av
grundbidrag, anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Grundbidrag och
anskaffningsbidrag får inte lämnas för fordon anskaffats innan beslutsom

till bidragrätt har meddelats.om
FÖD:sAv återgivna domskäl och bestämmelserna i förordningensovan

4 § drar jag slutsatsen det möjligtär anpassningsbidragatt att utge utan
grundbidrag och det möjligtär detta för fordonatt sökan-att ettge som
den redan innehar. Socialförsäkringsnämnden skall därvid besluta om
huruvida sökanden uppfyller villkoren för tillhöra bilstödetsatt person-
krets. Något ytterligare förslag från min sida i denna fråga bedömer jag
inte nödvändigt.som
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anpassningsbidragtill enbart5.6 Rätt

viss vidg-innebärförslagbetänkande lagttidigare i dettaharJag ensom
nuvarandetilli förhållandetill bilstödförpersonkretsen rättning av

jagtalatblandrättstillämpning. har attJag attannat personeranserom
väsentligasådanaarmfunktioner hardåligamycketeller harsaknarsom

ställningtagitocksåhari JagFBH.förflyttningssvårigheter avsessom
betraktasi sigkortvuxenhetenbörgäller kortvuxnadetför när somatt

enskildesdenutsträckning begränsarväsentligifunktionshinderett som
bilstödtillbedömningen rättensåledes vidförflyttningsmöjligheter och av

faktor.betydelsefullutgör en
möj-medföreslå försökjagvillbilstödetjusteringar ettdessaUtöver av

grundtillbilanpassningförbidragligheten avsompersoneratt avge
framföraför kunnautrustningbehöversjukdom attellerskada extraen

detdel fall kanpersonkrets. Ibilstödetsutanförfallerbil och ensomen
skälekonomiskaanpassningsåtgärder. Avkostnadskrävandesigröra om
inteeftersom detlagändringföreslå någonberedddärför intejagär att nu

mångahurberäknaförgrundtjänakanuppgifter attfinns somsom
anpassnings-omfattandeoch huromfattaskommaskulle attpersoner som

behövs.åtgärder som
utvidgad rättmedförsöksverksamhetföreslåvill jag attDäremot enen

utvärde-föri två länskebörgenomförs. Detta attanpassningsbidragtill
gällerdetblandtillförlitlig, närskall bli annatförsöketringen merav

sammanhangsådantivärdeocksåbedömningsgrunder. Det är att ettav
påverkasriksfärdtjänstochfärdtjänstmedresefrekvenseni månvadse

försäkringskassornagenomförasböråtgärd. Försöketsådan här avav en
respektive län.i

kostnadernatvå-årsperiod ochundergenomförasFörsöket bör rym-en
förlagstiftningochAnvisningarmiljoner kronor.10inom ramen avmas

Socialdepartementet.utarbetasbörförsöksverksamheten av
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6 Bilstödet till föräldrar

Mina förslag i detta kapitel innebär inga förändringar gäl-av nu
lande för inkomstunderlagregler och familjehemsföräldrar.

direktiven uppdrogs till utredarenI kartlägga och analysera bilstö-huratt
det fungerat för familjer funktionshindrademed barn och behovetpröva

förändrade regler. Särskilt familjerskulle med flera funktionshindradeav
bam uppmärksammas.

andra kapitel har frågor föräldrarI det gällerrör prövats närsom
grundbidrag kap. och anpassningsbidrag7 för bil och för släp-större
kärra kap. 5. finns därför ingen anledningDet det här.att upprepa

6.1 Varaktighet

Eftersom flera föräldrar upplevt för överlevnad använtsatt prognosen
del försäkringskassor för neka bilstöd, dåett argument attsom en

varaktigheten därmed inte uppfylld, jagkommenterar detta. Detansetts
för mig självklarhet för inteär överlevnad ska ingå iatten prognosen

underlaget för bedömandet varaktighet funktionsnedsättningen.av av
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Inkomstunderlaget6.2

inte föräldrarnasskall sammanräknaframförtsharKrav att man
anskaffningsbidrag. sådan regeltillinkomst vid prövning Enrättav

inkomst väljerförälder har lägstinnebära denskulle kunna attatt som
anskaffningsbidrag. Andraifråga förför kunna kommasöka bilstödet att
inkomster jag kan intebåda föräldrarnas ochfamiljestöd grundar sig

gäller bilstödet.till frångå det detfinna något skäl näratt
förälderinkomster inte skall beaktasföräldrarnas närhar krävtsDet att

någoninte föreslåbam. tänkerbilstöd för hemmaboende Jagsöker vuxet
rättvist demintei skulleförändring det avseendet. Det gentemotvara

personlig assistans.behov Jagbor i boende med storteget menaravsom
deutvärdering utfallet LASSfrågan måste lösas efteratt somav av om

till bilstödframtiden kan fåassistansersättning i rättbeviljas oavsett om
på denInkomstunderlaget skall räknassjälva inte.bil ellerde kan köra

bilstöd.sökersom

Information6.3

frånpåpekats informationensida harFrån föräldraorganisationers att
brist-fall varit mycketi vissa harm.fl. personalgrupperkuratorer, läkare

familjer längefinns exempelbilstöd.fållig det gäller Detnär som
varit i den.rättighet de behovvarit helt okunniga denna atttrots avom

sammankallaför avsiktintervjutillfálletvidlän hade kassanI attett
be-finnerbilstödet. detinformera Jagsamtliga läkare och ettvaraom

informationen så angelägetför detinitiativ. formerna ärOavsettrömvärt
be-sitt kani arbetede yrkesgrupper möteratt varapersoner somsom

existensbilstödetsinformeradetill bilstöd, åtminstonerättigade är om
information.för ytterligare An-till försäkringskassanhänvisaoch kan

försäkringskassorna.åvilar ochför detta RFVsvaret

bilstödFamiljehemsföräldrars till6.4 rätt

familjehemsför-förutredningenvarit tryckharDet attett stort ge
därför mycket övervägttill till bilstöd. harmöjlighet Jagäldrar rätt noga

i sinargumentation Socialstyrelsentagit del denfrågan och ut-gerav
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Socialstyrelsen1990:4.hemmet SoS-Rapportredning Vård utomom
anlitarlandsting den kommunåvila det ellerskallansvaretatt somanser

familjehemmet att

eventuellbil ochfamiljehemmet i behovbedömningen ärgöra anpass-avom
j medföra.anpassning kanQ ochkostnader bilköpför dening extrasamt somsvara

ochmed föräldrarnaskall kontakt upprättasi familjehemOm barn placerasett
framfördesi planerna. Dettaskall finnas medFöräldrarnaåterförening meden

socialtjänstpropositionen. lifosterbarnsutredningen ochredan upprepasav
livs-för bilar medbeviljasbidragmedför bilstöd räknarreglerna att enman

sedanminst sju år gåttbidrag bara lämnaslängd minst sju år såpå nyttatt om
fattades.beslut senast

fråntill bilstödförlämplig tidsgräns när rättfinnaskulle svårtDet att envara
familjehemspla-familjehem. Längden påförinfallaförsäkringskassan skulle en

kortden blir såskallutgångspunktenmycketvarieracering kan attvaramen
förplanernapåverkaskulleförviss risk gränsfinnsmöjligt. Det att enensom

måsteDetgränsen sätts.föräldrarmellan barn ochåterförening oavsett varen
i beräk-familjehemmetanlitarlandstingeller detden kommun somsomvara
familje-förfordrasutrustningsådaninkluderarersättningen attningen somav

där.skall vistasbarnför detskall fungera brahemmet som
ellerkommunenutrustning kanmed löslikabilenanpassningen ärOm av
kanutrustningenhjälpmedelscentrallandstingetshoslandstinget efterhöra om

till barnet.hjälpmedelteknisktdärifrånlånas som

beräk-placeringenföräldrarna ochpåövergått änvårdnadenOm annan
eftersträvabörhuvudmannensocialstyrelsenlivslångbli attansernas

familjehemsplacering.föri ställetadoption
ordningnuvarandenågon ändringföreslåavsiktinte förharJag att av

familjehem-förutsätterbilstöd.till Jagföräldrars rätt attför prövning av
demyndighetansvarigfunktionshinder,harsplacerade barn, gesavsom

till-obehindratsigförflyttaförförutsättningarna kunnanödvändiga att
sin familj.medsammans

Social-motivordning deärrådandeändrainte villtill jagSkälet att
i sinanförstyrelsen rapport.

4iKörkortskrav6.5 grupp

körkort. Isökande hamåste5 denochbilstöd i 4 gruppFör att grupp
funk-denmåstesökerdeneftersombli olyckligtkan detta4 varasom

inte kanmedicinska skäldenna,föräldem.tionshindrade Om t.ex. av
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föräldern bilstöd. Avsikten medbil, innebär inte sökaköra det kanatt
familjen tillsammans.bilstödet till föräldrar skall kunna Jagär att resa

syfte möjligtföreslår därför förändring 5 i det§ FBH göra attattaven
bil.i hushålletfå bilstöd make eller sammanboende kan köraom annan
intebeviljats bilstöd i såAntalet denna är dettaattpersoner som grupp

väsentlig kostnadsökning.medföra någontorde

6.6 Kostnader

presenterade kapitel medför kostnader.förslagen detta DeInget somav
återfinns i kapitel 5 ochkostnadsberäknats
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7 Bilstödets konstruktion

Mina förslag är

helt grundbidrag också tillatt föräldrar,ge-
höja anskaffningsbidragetatt 20med 000 kr till 60 000 kr,-
den får bidrag tillatt bilköpet från kommun eller landstingsom-

inte skall få bidraget från bilstödet minskat med anledning detta,av
barn får dispens föratt körkort före 18 års ålder och fårom eget-

bilstöd skall föräldrarna betala tillbaka sitt bilstöd enligt 14 § FBH,

avskrivningstiden föratt återkrav skall utgå från varje påbörjad-
12-månadersperiod, i stället för hela åretnär har passerat.

ÖkadeDe kostnaderna för förslaget belöper sig totalt 259,5
miljoner kronor för hela sjuårsperioden eller 37 miljoner kronor

år.per

dettaI kapitel behandlas bilstödets konstruktion ifråga personkrets ochom
bidragsnivåer, dock anpassningsbidraget behandlats i kapitelsom
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Personkretsen7.1

personkretsenUtvidgning7.1.1 av

kalladfunktionshindradevissaservice tillstöd och1993:387Lagen om
svårtbl.a.tillerkännerjanuari 1994. Lagenkraft 1i denträddeLSS

kriterierdå vissaassistanspersonligtillfunktionshindrade rättpersoner
assis-1993:389ocksåträdde LagenSamtidigtuppfyllda.är om

behöverinnebärvilkeni kraft,tansersättning LASS att sompersoner
assistanser-tillharvecka rättassistanspersonligtimmar20än permer

assistansbehov.hela sittförförsäkringskassanfrånsättning
utformat stödpersonligtassistanspersonligMed ett avsom gesavses

sinaanställasjälv kunnaenskilde skallDenantalbegränsatett personer.
ellerkommunentjänsternakooperativ eller köpaiingåassistenter, ett av

själv haenskildedenskallförhållanden ettUnder allanågon annan.
och hurassistansen, när,skallinflytandeavgörande över vargevem som

funktions-svårtenskildetillförsäkra denAvsiktenskall ske. ärdet att
samhälls-ideltakunnamöjlighetochsjälvbestämmandehindrade attett

överensstäm-möjligtså långtvillkorunderverksamheterolikalivets som
assisten-personligemedborgare. Denför andragällervadmed sommer

vadutföraenskildehjälper denellerutförden attskallten somvara
förhindrad göra.funktionshinder ärsittgrund attdenna av

gällerdetsamhällslivet,idelta oavsettVäsentligt för kunna omatt
behandling ochservice,ianspråktaganderekreation,fritid ocharbete, av

tillInförandet rättensig.förflyttaochkunnaomvårdnad är avatt resa
mångaförmöjligheterheltassistans kommer öppnapersonlig att nya

förutsätterdetliv.utåtriktat Menaktivt ochlevafunktionshindrade ettatt
synpunkt braenskildespå denlösaskanocksådå ett,transporternaatt ur

handlingar.förnormaltmåste spontanautrymmeDesätt. ettt.ex. ge
iflera dagarellertvingadtransportskälinteskall attMan envaraav

vill lämnaellerbio närvill gåförväg bestämma enmanom man
hindertransportproblem utgöraskallLika litegodamed vänner.samvaro

söndag.ellerpå lördageftermiddagstidningoch köpaför att en
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50- 65-årsgränsernaoch

konsekvensI åldersbegränsningenmed för personlig assistans till 65 år,
bör åldersgräns tillämpas inom bilstödet för den ifrågavarandesamma

innebär dåDetta från SO-årsgränsen för förtidspensio-ett avsteggruppen.
nerade inom bilstödet. finnerJag motiveratdet utifrån det förhållandet

det här sigrör den har de omfattandeatt funktions-mestom grupp som
hindren, hänvisade tillär bristfälligt ojämntoch funge-ettsom annars
rande resande med specialfordon. Dessutom dettaär ien grupp som
betydande utsträckning har medfödda funktionshinder och därför aldrig
fått möjlighet skaffa sig ekonomi tillåter inköp bil heltatt meden som av
egna resurser.

Om erhåller assistansersättning enligt i framtidenLASS,personer som
kan få till bilstödrätt inteäven de arbetar fulluppbär förtids-utanom
pension och saknar körkort, skulle det i väsentlig förbättragrad deras
möjligheter delta i samhällslivet. sådan åtgärd jagEnatt ettser som
logiskt fullföljande till personligrätten assistent.av

Antal berättigade

Regeringen räknar i propositionen Stöd och service till vissa funk-om
tionshindrade 199293:prop. 159 med 7 000 kommeratt attca personer

berättigade till personlig assistans. En del fårdessa i dag bilstöd.vara av
Hit hör i väsentlig utsträckning de får de omfattande bilanpass-mestsom
ningarna, för kunna framföra bilen sittande i sin rullstol.t.ex. att egen
Hit hör också de saknar körkort har arbete eller genomgårsom men som
yrkesinriktad rehabilitering. tredjeEn barnutgörs ochgrupp av ung-
domar vilkas föräldrar erhåller bilstöd för klara deatt transport-ungas
behov. Bland de 000 finns7 också inte sigtycker ha såen grupp som
omfattande transportbehov de isig behov bil.att anser vara av egen

bedömerJag utvidgning bilstödet, innebär 3att atten av som grupp
tillförs erhåller assistansersättning enligt LASS, skulle ökapersoner som
antalet bilstödsberättigade 2med 000 Beräkningen emel-ärca personer.
lertid osäker då assistansreformen just håller genomföras ochatt
kunskaperna ännu bristfälliga.är min beräkningMen ärom gruppen om
riktig skulle kostnaden för detta under sjuårsperiod uppgå till 180en ca
miljoner kronor vad grund- och anskaffningsbidrag, dvs. 26avser ca
miljoner kronor år. har dåJag utgått från denna kommerattper grupp

ha tillrätt högre anskaffningsbidrag vadatt genomsnittligtän ärsom
inom bilstödet.
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fram-förinte teknikenanpassningskostnadema kommer attVad gäller
bilenin iför kommakostnadernafordonet beröras. Däremotföra attatt

detkommerrullstol. sällanIntesittande i sinfärdaseventuelltoch egen
ellerfordrar ingamarknadenfordonmöjligt finnaattatt somvara

anpassningsåtgärder.småmycket

Kostnader

utvidgningendiskuterademigmening kan denminEnligt person-avav
slut-kostnader. Densamhällsekonomiskaökadegenomföraskretsen utan

utsträckningväsentligitalarhärjag dendrar attsatsen omgruppav
sitt resande. Allmäntförspecialfordonfärdtjänstens setttillhänvisadär

utnyttjande,regelbundetganska begränsatvidfärdtjänsten, ävenär ett
bilstöd,synpunkt änsamhälletsdyrare attväsentligt mycket utanur

bilenoberoendevalfrihet och detenskilde denerbjuda denkunna som

ger.
reskostnader,gällerdetstatistik området närtillgängligärTyvärr
beräkningar,tillåtaofullständig föralltförresfrekvensreslängd, attmm

förslag.förtill grundliggakunnaprecisa förtillräckligtär attsom
regelbundetvid måttligtvisarandrasexempel kanEnskilda att ettsom j

defärdtjänst änförhögretvå-tre gångerkostnadernakanresande vara
kom-fungerarassistansreformen avsettbilstöd. Omförskulle somvara

ytterli-vilketsitt resande,ökapersonlig assistanserhållerde attsommer
bilstöd.skall kunnaförtalar att gruppengare

knapphändigautifrån dengjortberäkningar jag sta-ledning deMed av
görasbesparingar kanbetydandedrar jag slutsatsenfinns,tistik attsom

assistansersättning enligterhållerfärdtjänsteninom personer somom
funktionshindradedensamtidigtbilstöd.till DettafärLASS rätt som

beredddock interesande. äri sitt Jagoberoendeväsentligt ökatvinner
till omfatta alla ärutvidgning personkretsenföreslå att somatt avennu

jag detassistansersättning enligt LASS. Däremottillberättigade somser
beräkningarnödvändigasåfrågan prövassynnerligen angeläget snartatt

kan göras.
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Åldersgränser7.1.2

Tjänstemän från kassorna får ofta reaktioner åldersgränsen 50 är i

Handikapporganisationer har i olika framförtsammanhang kravgrupp
på den skall bort och i flera motioner i riksdagen har kravet fram-att tas
förts.

Pä regeringenuppdrag har gjort beräkning kostnadernaRFVav en av
för utökning. Riksdagen ställning till regeringens förslag rörandetogen
detta i samband med budgetarbetet inför 199394. bedömdeRFV att ca
10 500 i åldern 50-64 år bli tillskulle berättigade bilstöd vidpersoner

sådan förändring åldersgränsen. skulle innebära, beräknarDeten av
kostnad 175RFV, 1 mkr under sjuårsperiod. statsñnansiellaAven en

skäl ansågs inte möjligtdet sådan utvidgning personkret-göraatt en av
199293:lO0 bilprop SoU15.sen

bakgrunden till direktiven tillI denna utredning förhållan-dettanämns
de. utredningsuppdraget utredaren visserligen friI är andraatt ta upp
frågor de i direktiven.än Med tanke pånämnts den nämndaattsom ovan
riksdagsbehandlingen skedde våren 1993 torde det i dagsläget inte finnas

förutsättningar för förändring det beslutet. Utredaren dessutomären av
förändringarangelägen de föreslås med anledning dennaatt som av

utredning skall kunna genomföras i första minsthand. utvidgningenInte
till de har bland de förflyttningssvärighetema.störstapersoner som

inte förändringDärmed åldersgränsen i 3 inte ärsagt att en av grupp
angelägen då den rättviseskäl svår motivera.är attav

framfört 65-årsgränsenhar borde med gällandeDet ersättasatt gene-
rell tidpunkt för ålderspension eller den tidpunkt vederbörande själv

iväljer gå ålderspension. tidigare redovisade ekonomiskaAv skäl äratt
det i inte möjligt åldersgränsema.dag ändra inte bereddJag äratt att
föreslå det.

7.1.3 Körkortskravet i 3grupp

Både handikapporganisationer tjänstemän försäkringskassoroch har
hävdat körkortskravet inom 3 bör bort därför i dagsläget fåratt attgrupp
inte verkligende bilstöd behöver bil för förflyttningar.klara An-attsom
ledningen till begränsningen i utredningsförslaget år 1988 kostnader-var

Enligt utredningens beräkningar skulle 14 000 i åldernna. personer
18-49 år kunna komma i fråga för bilstöd inte körkortskravet fanns.om
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313 fått bilstöd i SenasteEfter fem budgetår har 3 grupppersoner
ökning frånfick 483 bilstöd ibudgetåret 199293 enpersoner gruppen,

bilstöd innan minskatbudgetåret dessförinnan. Eftersom antalet dess405
så möjligt, räkna medså för säker detkan äratt envara somman,

i sjuårs-två budgetåren kvar dennamåttlig ökning demycket ärsom
200 beviljade bilstödjag tidigare gjort 18period. Med den prognos om

bilstöds-3 hitintills utgjort 23 % deperioden och dåunder avgrupp
få bilstöd iberättigade jag 186 kommerberäknar 4 attatt grupppersoner

perioden.3 under hela
3 varit 319,5 ellerHittintills bilstödskostnadema för mkrhar grupp

förändringarnafinns inget entydigt i96 440 bilstöd.kr Det mönsterper
bilaga 2. vibilstöd i Ommedelkostnadema se attantarper gruppenav

för sju-blir 97 000 bilstöd så skulle dennakostnaden kr prognosenper
186 406 14 000årsperiod på 97 000 mkr. Omhamna kr 4 personerx

inflation skulleperioden till m.m.skulle få bilstöd under hänsynutan
lika358 miljoner kronor.97 000 14 000 1 Dvs. nästandet kosta x

nämligenperiodbilstödet för innevarande beräknas kosta,mycket som
493 miljoner1 kronor.

tillutvidgasriktlinjer för bilstödet skulle kunnadragit hurharJag upp
iförflytta sig dag. dennaproblemen Attdem har de största att gesom

jag inte kunnat läggajag harbilstöd angeläget. Tyvärrsomgrupp ser
omfattaförslag skulledå lägganågot förslag detta. Att ett ensomom

omöjligt.ekonomiska skälårännu större grupp av

i7.1.4 Inplacering personkretsen

söker bilstödhandikapporganisationer hävdats denFrån har det att som
omöjligt fådärefterdet, vid avslag,placeras i och är attatten grupp

aktuellt sökan-varitbilstöd i ärDetprövat attmestsomen annan grupp.
därefter ligga såbedömtsplacerats i Arbetsplatsen har närade grupp

så arbetet inte väsent-bil inte nödvändigt eller har utgöraär ettansettsatt
varit under 50 år harförsörjningen. sökandenligt tillskott till Trots att

3 intenågon prövning enligt skett.gruppny
Äveni dag.omprövning ske redanEnligt min mening borde kunna om
bilstödetförfarandet på avsikten medpekardet enstaka händelserär att

får bilstödmåste perspektiv.i bredare Personen, oavsettett grupp,ses
väsentliga förflytt-medförpå varaktigt funktionshindergrund ett somav

bilstöd, sökandenningssvårigheter. förutsättning för är överOm nären
livetandra delarinte innebära alla50 år arbete skall detär att avosv.,
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oväsentliga. bedömningenär I funktionsnedsättningen måste helhets-av
bilden med. Resandet skall inte få mycket kraftså det inte finnstas attta
ork kvar för fritidsaktiviteter efter arbetsdagens särskiltslut. Det är
angeläget de kan samhällslivetdelta aktivt i ha rörligochatt yngre en
tillvaro kontakter med andra, skrev utredaren i Bilstödet handi-samt
kappade 1986:11, 24.Ds S s.

Även det kort till jobbet skallär räkna med tillattom resa man resor
mål,andra handla, besöka myndigheter och liknande, måste ske och att,

fördessa betungande, såär det kraft från arbetet. Bilstödettarom resor
skall möjligtdet arbeta då måstegöra och helhetssynen tillämpas ävenatt

grupp
tillOrsaken kassan väljer placera sökande i l det baraatt att grupp om

möjligt, därmed har till bilstödär är efter 50 årrått ävenatt personen om
de tvingasskulle lämna arbetsmarknaden före ålderspension.

Om den sökande, år,under 50 automatiskt iär placeras nuvarandesom
3 så kan prövning de personliga förhållan-utangrupp personen annan av

funktionsnedsättningendena ån och dess effekter få bilstöd. skulleDet
innebära viss förenklig Om efter fyllda 50 åren av processen. personen
behöver bilstödansöka skall uppgift yrkesinriktadearbete,nyttom om
studier eller dito rehabilitering räcka kriterium, funktionsned-utöversom
sättningen, för bilstöd. Har däremot inte arbete elleratt personen
bedriver yrkesinriktade studier eller dito rehabilitering, skall det räcka att

haft inneburitarbete, väsentligt tillskott till försörj-ett ettsompersonen
ningen månader. Tidsgränsenunder minst bygger på rekom-RFV:ssex
mendationer i råden 1988:Allmänna 15. Arbetet skall ha bedrivits efter

Ärtidigare bilstödet för denbeslutet det berörda överom personen. man
50 år inte tidigareoch haft bilstöd kriteriet har arbete, be-är att man
driver yrkesinriktade studier rehabilitering.eller dito

l och 2 har iI inget körkort detdag krav hargrupp man men man
i dem inte eller enligtFör har haft arbete motsvarandegrupp som
ovanstående, har förtidspension sjukbidrag, ståreller kravet påutan
körkort kvar. innebärFörslaget alltså ingen förändring personkretsenav

bara förändring inplacering för underlätta hante-iutan atten av grupper
ringen och ingen går miste bilstöd därför ellerhangarantera att attom

försthon placeras i intekrav eller hon kan uppfylla.hanen grupp vars
försvinner koncentrationen arbete, iDessutom detävensom nya

bilstödet levt kvar.
innebärFörslaget förändring 5 § FBH.en av
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blirålderneftersomförstadenpraktiska bör dettaskälAv gruppenvara
sökande.denförsta prövningenden av

utbildningyrkesinriktadarbete,50 år prövassökandenOm är över om
beviljats ochtidigarealternativt bilstödrehabilitering finns,ditoeller att

månader.minstperioden arbetatunder denden sökande sex

12000 milagränsoch7.2 7-årsgränsen
bilenmedfunktionsnedsättningen eller olyckaiförändringingenOm

sju år.bilstöd efterbeviljasbilbyte kanframtvingar tidigare nyttett man
Årsgränsen, år, ärkonstruktion. ärharI Norge sexsomen annanman

finns000 mil.i 6 Detha körtsbilen skallkravkombinerad med ett att
så får byta12 000 milbilenkörtalternativ.också Harett manman

gått.antalet åroavsett som
liknandeangelägetframförts det ärhandikapprörelsen harFrån attatt

bilstödet.svenskainföras i detskallregler
med.faktor räkna Näm-viktigfinns detkörsträckagällerdet attNär en

reparationer.hålla Detta ärbilen kan beräknastidenligen utan ensom
bilstödsberättigadesmåste dentidigare påpekats,såsomviktig fråga för,

bil driftssäker.vara
bilpå fungerandemåste kravetför bilstödperiodenFörlänger enman

punkter,sidorBilar, starkahandbokenmed. Ivägas avsvaganoga
bilarandelenredovisas1992,Bilprovning,SvenskKonsumentverket och

mil har000 körda1991-90. Efter 4årsmodellgruppreparation iutan
%20mil drygt8 000 harreparation. Vidgenomgåtthälften bilarnaav

årsmodeller.dessareparationsigklarat utan av
från normal kör-utgåtthandbok hari nämndaberäkningarnaI enman

sjuunderbilisten hargenomsnittligeår.500 mill Densträcka perom
500 mil.10års tid alltså kört

sju-behållarimligtjag detuppgifter finnerdessabakgrund attMot av
skullemycketkörför demsäkerhetsgränsi bilstödet.årsperioden En som

skulle kunnamil, kunna Det12 000i Norge,gräns vara.somsamma
olikamångamedlandSverigerättvisekrav. ärmotiveras ettettsom

fåSverige kansöder. södraoch Iinte minstförutsättningar i mannorr
blirmil dagen.till två Ikanskenöja sig med arbetsresor norromen

förmilgränsi arbetsresor. En övremil dagen attmångadet snabbt om
olikhet.dennaskulle kompenserafå bilstödnytt
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dagI detär omöjligt hur mångasäga skulle kommaatt berörasattsom
omloppstid år i förstället sju år. fårDe omfattandeav en av sex som an-

passningar kan förutses intresserade behålla sin bil så längeattvara av
möjligt så länge den bara fungerar. Om 10 % dem beviljatssom av som

bilstöd söker bilstöd efter i genomsnitt år blirnytt det utökadsex en
kostnad med 150 mkr på perioden. Då har 21 % anpassningskostna-av
den inte medräknats eftersom de kommer föras den följande perio-att
den.

förhindraFör intresset köpa begagnadeatt bilar Ökar, i syfteatt att att
få körsträcka gratis, skulle försäkringskassan redan vid bilköpeten

gjord körsträcka i handlingarnanotera vid köp begagnad bil. Denav
sträckan skulle sedan frånrälmas vid begäran bilstöd med hän-nyttom
visning till körsträcka.

harJag här redovisat mina i frågan,överväganden ekonomiskamen av
skäl jag inteär beredd lägga något förslag ändring denatt om av nuva-
rande 7-årsregeln.

Bidragsnivåer7.3

Både handikapporganisationer och tjänstemän på försäkringskassordelen
har föreslagit grund- och anskaffningsbidragets nivåeratt kopplas till
någon form automatisk indexräkning. Frågan föremål för behand-av var
ling också vid införandet det bilstödet.nuvarande bilstödspropositio-Iav

23 hänvisades till föreslåRFV de ändringar bidragenattnen av som
kan befogade. Under den hittillsvarande perioden har nivåerna höjtsvara

gång, 1 juli 1991. Grundbidraget 10med 000 tillkr 60 000 kr ochen
anskaffningsbidraget med 5 000 kr till 40 000 kr. Bidrag för motorcykel
och moped har höjts motsvarande sätt.

En automatisk omräkning bidragsnivåema har otvivelaktigt sinaav
fördelar. statsñnansiellaI nuvarande läge torde det dock inte välbe-vara
tänkt ha utgiftsposter automatiskt kan öka särskild kostnads-att utansom
kontroll. Bidragsnivåerna fastställasskall till sådan nivå de underatt en
längre tid kan förväntas täcka betydande andel bilkostnadema ien av
enlighet med beslutet bilstödet är 1988 23.a.a. Ingenom s. person,

berättigad tillär bilstöd, skall behöva avstå från bil grundsom av
kostnadsskäl. Vid många försäkringskassoma tjänstemännenharav

det flera bilstödsberättigade,är främst ensamstående föräldraruppgett att
och förtidspensionerade, inte kunnat köpa bil fått bilstöd.detrots attsom
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sökaavstårflerasäkerligenbeaktas det ärbör attDärutöver att som
tillåta deminte kommernivåernakunskap attbilstödet med attattom

bidragen.uppräkningnödvändiggörändå.bilköpa Det aven

Grundbidrag7.3.1

grundbidraget.det gällercentralapunkter närärTre

Inkomstprövningen-
Nivån-

grundbidragtill heltFöräldrarnas rätt-

tjänste-medi intervjuernafrågaåterkommandeInkomstprövningen är en
Försäkringskasse-vidi behandladesmotion ärendetpä kassoma. Enmän

på inkomstpröv-yrkadeMotioneni juni 1993.förbundets förbundsmöte
grundatenskildes behovmotivering det denmed ärning. avslogsDen att

deninteoch stöd,insatsersamhälletsfunktionshindret, skall styrasom
förändringsådansituation. konsekvensekonomiskaenskildes En enav

till avslaget.motiveringeniadministration, påpekasblir ökaddessutom
försäk-behövdebilstödenbeviljade 2 5571991 totaltde under årAv

ärendena.tredjedelinkomstprövning förringskassoma inte göra aven
inte inkomst-förmotivFörsäkringskasseförbundets är attargument nog

ocksåTilläggas böranpassningsbidraget.hela bilstödet utom attpröva
000000-150 kr. Det100kostnadbilköp handlar i dagett caom en
frågaintedriftssäkra så kanmåste bilar det attär omvaravara som

investeringtill priset.billigaste och bara Det ärsöka den storenseupp
inteförflyttning kanför sinha bilenför flertalet hushåll. Måste manman

obero-behövsdenvälja tillfälle skaffa denköpa den, måste näratt utan
grundbidragpersonliga ekonomin stunden Ettende hur den för ut.serav

därförbehöver flertalet.
det1988 avsiktenMed grundbidraget årdet infördes attvarnya som

förmånemadels skulle ersättning för skatteanknutnade somses som en
tilli 1988, och delsupphörde och med det bilstödet 1 oktoberdennya

anskaffningen. Jagbetydande del också bidrag till självaetten ses som
förvill visa bilprisema utgångspunktemahur förändrats därmedoch

grundbidraget möjligheter till inköpettill betydande del bidraatt aven
bil. skatteanknuta förmånema med.De har jag inte räknat

frekventaNybilspriset femberäknat genomsnitt deär mestett av
nämligen Volvo,bilmärkena i bilstödet enligt 1992:9,RFV:s rapport

bilmodellerOpel. ledning de Konsu-Saab, Mazda och MedToyota, av
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mentverket vanliga i respektiva märke har modeller plockatsangett som
priser Bilstatistiksoch hämtats prislistor. billiga model-AB Det ärut ur

inomler respektive märke.
År 1988 nybilspriset 103 670 kr. Grundbidraget 50 000 kr täckteär - -

då 48,2 % bilens pris.av
År 8401993 nybilspriset 136 Grundbidraget 60 000kr. kr- -

täcker 43,8 % bilens pris.nu av
levnadsnivåundersökningI SCB:s 74, Handikappade 1975-1989nr

redovisas disponibel inkomst för olika svårt rörelse-Igrupper. gruppen
hindrade i åldern 16-64 år 27,2 % inte skaffa framkan 9 000 kr på en
vecka, jämföra befolkningsgenomsnittet %med där 12,4 inte klararatt

Svårt rörelsehindrade bilstödsberättiga-det. betydande del deutgör en av
de.

bör också beräkningen endast vanliga personbilar, inteN oteras att avser
några fordon såsom vanbilar.större t.ex.

täcka hälften nybilspriset enligt bör grundbidragetFör att av ovan vara
68 420 viss kostnadsökning såkr. Om dessutom räknar medman en
skulle 70 000 kr realistisk nivå. finner jagkostnadsskäl detAvvara en
dock ändamålsenligt lägga hela ökningen på anskaffnings-attvara mer
bidraget.

jag går till anskaffningsbidraget vill jag förstInnan behandlaöver att
frågan helt eller halvt grundbidrag till föräldragruppema.nämna om

Förslaget grundbidrag till föräldragruppema intehalvt ladesatt ge av
utredaren först i bilstödspropositionen år 1988 och motiverades medutan

inte grundbidrag till föräldrarna.utredaren föreslagit något alls Fak-att
jag har svårt finna något motiv med förslagetär äntum att att annat att

grundbidrag sågsbegränsa kostnaderna och halvt klaratt ett om en
förbättring i förhållande till utredarens förslag. Med tanke på problemen,
inte minst föräldrar, finansieringenför ensamstående klaraatt ettav
bilköp den låga nivån på grundbidraget olycklig.är

föreslår också till föräldrar. innebärhelt grundbidragJag Detatt ges en
kostnadsökning 000 30 000 120 miljonermed 4 kr kronor eller 17,1x
miljon år.per

föräldrarna, fåMed nuvarande tillämpning kan båda de separerat,om
fullt bilstöd. få förrättviseskäl bör bara grundbidrag utgå barn.Av ett ett

civilrättsliga separationproblem kan uppstå i samband medDe närsom
det gäller förfoganderätten till bilen, emellertid olösta.är

Försäkringstjänstemän framförthar äkta makar eller samboratt som
båda har funktionsnedsättningar, så köpade önskar, skall kunna enom
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bil-beviljasbådagrundbidrag. Förutsattsittmedbil tillsammans attvar
och dess-för bilköpkostnaderminska derasnaturligtvis. skullestöd Det

anpassningskostnadema.minskaavsevärtutom
bilstödsberättigadesSärskilt detilltalande.mycketTanken är per-ur

lösningenföreslagnabli dryga.kan Denbilkostnademaspektiv dâ annars
personligtbilstödetsåfrämst ärochproblem.medföra Först ettdockkan

under-ochfordonköpaskall kunnafunktionshindradeför den ettstöd att
Äkta sambormakar elleri samhället.förflyttningsinlätta ute reseregen

mål.alltid tillinteväl samma
funktionshindra-förproblemskaparförflyttningshjälpmedelGemensamt

funktionshindradeickeinte behöver möta. Denmedborgareandrade som
biblioteket.tillåkaväljermakenaffärentillalltid även attkan om

falli varjeellerarbetsplatsberörda hardeförutsättaSkall att sammaman
färdtjänstberoendetinte, kommeradress Om attpâ nästan avsamma

intevinstenperspektiv blirsamhälletsochför denkvarstå parten urena
bilen.med denså stor gemensamma

få åter-skallochbilenskall haskiljer sig,Slutligen, paret vemvemom
publicerad dombilköpa Ibehövagrundbidrag ochsittpåkrav enny

FÖD bak-boskillnad. Moteventuellvidproblemenpå1992: 17 pekades
fårtvå grundbidragföreslåbereddjag intedettagrund är attatt avseav

fordon.köp sammaav

Anskaffningsbidrag7.3.2

harsig till demriktaranskaffningsbidragetinkomstprövadeDet som
lånadeltvingasdagslägetbil.svårigheter köpa I attekonomiska att en

för in-delsför lågt,bilstödetför är attbilköpet, delsför klara attatt
för låga.komstnivåema är

medelinkomstinformationföljandejag1993 hämtarårsbokSCB:sI om
1990:förmedianoch

117medianenkrår,125 600för inkomsttagarnaMedelinkomsten var
krår,300

krår,143 300medianen400 krår,151förmedelinkomsten män var
700 krår.96median800 krår och100kvinnorförmedelinkomsten var

kvinnor. Omochmellaninkomstskillnaden mänviktigtärDet noteraatt
detbilstöd måsteutnyttjamöjlighetskall hakvinnor ettatt vara aven

ekonomisk betydelse.någon
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Förtidspensionema år 1994 för ensamstående lågkommer medatt en
ingen 63 509 år. gift förtidspensionäreller kr medATP Förvara per en

låg 63 472 krår.ingen eller kommer denATP att vara
gjorda beräkning avsnitt 7.3.1 återstår 56,2 % bilpri-Enligt ovan av

på genomsnittsbilen efter grundbidragetbetala använts. Det görset att att
76 840 kr. anskaffningsbidrag, 40 000 kr, täcker bara drygtDagens

36 återstår.hälften den kostnaden. 840 kr medveten detJag är attav om
betydligt förfiktivt bilpris jag talar många det högre,Förär ärett om.

något Avgörande behovet och därför måste bilstö-andra kanske lägre. är

självansenlig del kostnaden för den intedet kunna täcka en av som
funktionshindrad förtidspensionär möjlighetklarar det. skallFör att en

bil måste också möjlighet ekonomiskt klaraköpa deatt atten ges en av
bilköpet.

tillräckligt för bil haDriftskostnaderna kan dryga utan attvara en amor-
teringar på betala.den att

föreslår därför bidraget höjs till maximalt 60 000 kr betalasJag attatt
enligt följande inkomstintervall:ut

Tabell 7:1

Bidrags- Bidrags-lnkomstintervall
andel summa

54 kr% 000000-103 999 9088
kr% 48 000000-111999 80104
kr70 % 42 000112 000-119 999
kr% 36 000000-127 999 60120

50 % 30 000 kr000-135 999128
kr24 000000-143 999 40136

% 18 000 kr144 000-151999 30
% 12 000 kr152 000-159 999 20
%0160 000- -

199293 anskaffningsbidragettill med budgetåret har utbetalatsochFram

ökning för demed 175 miljoner kronor. Med måttlig kanen prognosen
till miljonertvå återstående budgetåren sjuårsperioden uppskattas 51av

miljoner för perioden.kronor, 226 heladvs.
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ökninginnebäranskaffningsbidragetförändringenföreslagnaDen enav
miljoner19,5sjuårsperiod, dvs.miljoner136,3 över%60 ellermed en

år.per
överstiga detdärför intekanbil ochinköpetskallBilstödet avavse

fårprisetregelnuvarandeförändring attbilpriset. äraktuella Det moten
understiger bi-prisbilens000 Om35 kr.högstbilens pris medöverstiga

besparingsärskildNågongrundbidraget.minskningen skeskalldraget
innebär.dettainte medjagräknar att

bidrag7.3.3 Andra

skall13enligt § FBHanskaffningsbidragetnärvarande gällerFör att
tillbidragfår ibidragsberättigadedenmedminskas somsummasamma

försäkringsersätt-formilandsting ellerellerfrån kommunbilköpet av
bestämmelsedennainväntsriksdagsmotioner har det motbl.a.ning. I

landsting.ellerfrån kommunbidraggällervad
finnsi daganpassning bilmoped ellerförbidragreglerDe somavom

intedeminriktadehelt,slopats ärintedär delandstingen,i somute
grunderandrabilstödet.statliga Deför detkriterieruppfyller er-som

från harjagutgårstatligt bilstöd,för bilköp,hjälptillhåller bidrag trots
bilköp. Jagskulle klaraintestöddettade ettekonomidåligså utanatt

landsting i 13 §ochfrån kommunerbidragföravdragdärförföreslår att
siginte nämn-torde det röraavseendeekonomisktbort. IFBH omtas

%13199293budgetåretutgjordeAnskaffningsbidragetvärda belopp. ca
för bidragfrågakommit itorde hadessabråkdelbilstödet. Bara avenav

kostnader,inte sådetärlandsting.eller För storafrån kommun staten
betydelse.avgörandeenskilde kan detför den vara avmen

Övriga kostnader7.4

anpassningen, närsamband medikostnader t.ex.förersättningdagI ges
anpassningen.förlångt och övernattamåstebilägaren att provaresa

bordekörkortsundervisningförkostnaderintefrågatsocksåharDet om
dettillkommit framochdet atthar övervägtbilstödet. Jagtäckas genom

stödBilstödet ärsammanhang. etti attaktualiseras avsettbör varaannat
för denskemåsteanpassning attbil och dennödvändigför inköp somav

själv-skallbilstödsberättigade. Detanvändas denskall kunna vara enav
denanpassningeventuellfinansierabilstödet kunnaviaklarhet avatt
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lämplig bilfall intei deförarutbildningenmöjliggörabilen för attegna
utbildningsanordnaren.finns hos

leasingtillkunnabidrag bordeframförtsriksdagsmotion harI att ges
utredningen.förradenbehandladesbil. Fråganhandikapputrustad avav

bilen på avbe-köpaförmånligaredådetframhöllUtredaren attatt var
ränteläget.rådandedetgrundlånadetalning medeller avpengar

anskaffningstillfálletvidbelopptillbilstödet störreOmläggningen ettav
bilköpaförmånligare ändet dessutom ännuansåg utredaren, attgjorde,

531986:11,Shandikappade, DsBilstödetdenhyra s.att
omfattan-såkontantstödetangående ärjag läggerförslagDet passsom

förslagNågotgradhögregiltigt i änärde det argumentet nu.att senare
avsikt lägga.fördärför intejagleasing har attom

handikappföreningarfrånriksdagsmotioner ochkommit iFörslag har
bensinskatt. Ettåterbäringaccis ochfrånbefrielseåterinföra avattom

delad pådenbilstödsordningengamladen attskälen ändra varatt varav
åter-bensinskatteåterbäring ochåterinföramyndigheters Attflera ansvar.
ord-opraktiskatill dentillbakaaccisen skullebetalning stegettvaraav

Skattevägenkontantstöd.ordentligtföredrarningen. Jag ettatt satsa
från arbetettill ochdeklarationen föriavdragtillmöjligheterfinns resor

förersättningbilstödsberättigadekan denhandikappersättningenioch
bilinnehav.samband medifunktionsnedsättningenförmerkostnader

tillbetalasbilstödetolägenhetenbehandlat ututredningenihar attJag
skallför RFVdettavill pekabilstödsberättigade. Jag attdenänannan

till kassornaverksamhetrådgivandevid sinbeakta detkunna

Äterkrav7.5

bil föreköraochkörkortfår dispensbarnpåpekats när att taharDet att
återkravsregelnförändringgälla.återkravsregeln Enålder bör18 års av

uppnåförräckerbestämmelseni att18 år stryksåldernsåpå sätt att
föräldrarnasskallsåbidragbeviljatssjälvtbarnetresultat. Närönskat

tillgrundbidragheltförslagmittmedochåterkrävas. Ibilstöd kunna om
för demgällaskallåterkravsreglerrimligt somdetföräldrar är att samma

bilstödsberättigade.för andra
återbe-vidårsgränsernuvarandeframförtsharriksdagsmotion attI en
tröske-undvikaförmånadsgränsermed atttalningsskyldighet ersättasbör

värdebilens222 sjunker198990: SomotionärernaEnligtleffekter.
utgådärförAvskrivningstiden börmilen.kördaförstaefter denredan
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bilensinnebära12-månadsperiod vilket skullevarje påbörjadfrån att
åretbörjan förstadvs17 första månadensjunker medvärde av

året harför först helaår i ställetbilstödsperioden sju när passerat.om
förfåttvarit detåterkravsbeloppet större änhar det hänt utNu att man

föreslagnariksdagsmotionäremadensålda bilen. gjordeden Om man av
undvikas. före-utsträckning Jagkunnadetta iförändringen skulle större

förändring.slår därför sådanen
bliförändring skullesådankostnaden förökadeberäknar denJag att en
år.000 krsjuårsperiod eller 4573,2 miljoner kronor undercirka peren

genomsnittlig700 bilstöd,återkrav 19beräknat 2 %harJag an-en
genomsnittskostnad åter-3 år 2 månader ochvändningstid och attenav

förberäknad på000 Genomsnittskostnadenbetala 57 kr. är prognosen
föranskaffningskostnadperiodens grund- ochhela prognosengenom

antal bilstöd.

beviljat bilstöd7.6 förGräns utatt ta

dröjakanfinns ingen tidsgräns för hur längeförordningnuvarandeI man
under-beviljat bilstöd, sjuårsgränsen. Föranvändamed utöver attettatt

införs bestäm-förordningenföreslår jag det ilätta budgetarbetet att en
30inomanvändasbeviljat bilstöd måstemed innebördenmelse att ett

år från beslutet.månader eller två och halvtett
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8 EU och bilstödet

Mitt förslag är förändring bestämmelsen återkrav i FBHen av om
med anledning det utredningen socialförsäkringen ochav som om
EG anfört effekterna ikraftträdandet EES-avtalet.om av av

En beviljats bilstöd skall åläggas betala tillbakaperson som att
grundbidrag och anskaffningsbidrag han inte längre uppfyllerom
bosättningsvillkoret inteoch heller i övrigt enligt bestämmelserna
i förordning EEG 140871 längre berättigadär till vârdförmäner
i Sverige.

arbetetFör i utredningen har också regeringens direktiv angående be-
aktande EG-aspekter dir. 1988:43 gällt. frågorDe varit aktuellaav som
är kan med sig sin bil, köptta med hjälp bilstöd,om man som man av
till land i EU ochett deannat kommer hit och arbetarom utan attsom
bo här skall berättigade till bilstöd.vara

ochI med EES-avtalet ikraftträtt januariatt den l 1994 gäller frågan
huruvida bil köpt hjälpmed bilstöd flyttaskan inommed EES-om-av
rådet. De regler blivit gällande med EES-avtalet deär kommersom som

gälla också vidatt eventuellt svenskt medlemskap iett EU.
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ochsocialförsäkringenUtredningen8.1 om

EG t

lämnat1991:03 harEG S ettsocialförsäkringen ochUtredningen om
redovisasdetta1993:115. ISOUoch EESSocialslutbetänkande trygget

EES-av-konsekvenserdeföranleddaförslagochöverväganden somav
mitten påiladesBetänkandetbilstödet.förblandsigför medtalet annat

remissbehandlat.intemarsi börjanfebruari och ännuär
Sverigebosättning ikravdeEES-reglema ärkonsekvens attEn av

intesocialförsäkringslagstiftningensvenskadendelarfinns i stora avsom
här,bosattaattupprätthållas utankan gentemot varasom,personer

omfattadeskallEES-reglemaenligtdärförochhärförvärvsarbetar vara

lagstiftning.svenskav
någrabilstöd intelagstiftningen upptarUtredningen konstaterar att om

tillförSverige rättibosättningeller attmedborgarskappåformella krav
1993:115,SOUoch EES,trygghetSocialföreliggaskallförmånen

medborgareutländskaellersvenskabestämmelser272. Några gersoms.
Vidareinte heller.finnsutomlandsbosättningvidbilstöduppbärarätt att

all-till lagenanknyterförmånssystemetutredningen omkonstaterar att
handläggning1988:360i lagensåtillvida detförsäkring avmän att om

frågorbestämmelsefinns atthandikappadetillbilstödärenden omenom
sökande ärdenvilkenhosförsäkringskassadenbilstöd prövas avom

skallförutsättning förgrundläggande attinskriven. varaEn personen
i landet.härbosatthanförsäkringskassa ärallmän attinskriven hos anses

endastutredningen,skriverförutsatt, attalltså personertordeDet vara
bilstöd.tillberättigadeSverige kanibosatta vara

ordalydel-sinenligtSverigeidirekt140871 gällerFörordning EEG nr
socialförsamordning17761992: systemenföljd lagentill avomavse

ochsamordningslagenEES-områdetinomflyttartrygghet när personer
innebärlagstiftning. Detsvenskinternavvikandeframförföreträdehar

bestämmelserförordningensstriderrättsregelnationellvarje motatt som
fall intei dessaEG-domstolenuttolkatsdensäellerdirekt avsom --

lagenomfattasutredningenEnligt312.a.a.tillämpasskall s.
ochhandikappadetillbilstödärendenhandläggning1988:360 omavom

309.140871 a.a.EEGförordningenFBH s.av
upprätthållasinte gentemotSverige kanibosättning personerpåKrav

lagstiftning.svenskomfattasskall140871förordningenenligt avsom
i frågadockvårdförmån krävs attsigEftersom det personenrör enom
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vid det aktuella tillfället bor eller vistas i landet för den skall kunnaatt
enligt det svenska regelsystemet.utges Personer bosatta i Sverigeärsom

inte skall omfattas svensk lagstiftning, till förexempel demen som attav
arbetar i EES-land, har med stöd förordningenett annat 140871 rättav
till bilstöd i Sverige. dessa fallI dock Sverigeär berättigat till ersättning
för förmånen från den behöriga institutionen i det andra landet a.a.

319s.
ochI med idet reglerna bilstöd inte finns någotatt uttryckligt kravom
bosättning i Sverige finner utredningen det inte nödvändigt göraatt

någon ändring i dessa med hänsyn till den utökade tillämpningen av
förordningen till följd förordning 140871 blir gällande i landet.attav

villDäremot införa regel, begränsar tillämpningen i för-man en som
hållande till varken bosatta i Sverigeär eller omfattaspersoner som av
bestämmelserna i förordning 140871. Utredningen föreslår det iatt

handläggninglagen ärenden bilstöd till handikappade skallom av om
införas uttrycklig bestämmelse berättigade till bilstöd endastäratten om
sådana handikappade bosatta iär Sverige eller utan attsom som, vara
bosatta här, enligt vad följer samordningslagen har till vård-rättsom av
förmåner här i landet vid sjukdom a.a. 320. Förändringen föreslåss.

iträda kraft den 1 juli 1994.

Utredningen återkrav grund- och anskaffningsbidragatt böranser av
kunna ske flyttar utomlands eller i övrigt inte längreom en person upp-
fyller bestämmelserna förordningi 140871. sådanEn bestämmelse kan
dock inte gällandegöras dem enligt reglerna i förordningmot som
140871 har till vårdförmånerrätt i Sverige så länge denna består,rätt

så intenär fallet bör återkravär kunna ske a.a. 320. sådanEnmen s.
regel, skriver utredningen, skulle knappast strida likabehandlings-mot
principen eftersom den skulle gälla även bosattaär i Sveri-personer som

bosättningstidens längd.oavsettge,
Utredningen skriver inget förslag återkrav med hänvisning till attom

särskild utredare har i uppdrag bilstödet.över Däremotatten se anger
utredningen riktlinjer för hur förslag återkrav bör utformas a.a.ett om

321. återbetalningspliktigaDet beloppet bör stegvis minskas i för-s.
hållande till hur lång tid förflutit mellan bidragets beviljande ochsom
utflyttningen. Om särskilda skäl finns bör undantag från återbetalnings-
skyldigheten kunna medges. sådantEtt skäl kan anknytningen tillattvara
Sverige genom bosättning eller till vårdförmånemarätt föreliggeratt
endast kommer avbrytas för begränsad tid. fallatt Ett då undan-annaten

från återbetalningsskyldigheten skulletag kunna medges, skriver utred-
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vidSverigefrånflyttarochbeviljats bidragden utningen, är somom
arbetsmark-beviljandet lämnarefterförtidspensionär ellerbeviljandet var

pension.mednaden
bidragfåtttidigarefråganocksåUtredningen tar person somomupp

få bidragkanbilstödetsvenskamotsvarande detEES-stati annanen
villbilstöd, detförordningenipunktenandraförsta stycketenligt 5 § om

tolkningvidatill denMed hänsynförenligt reglernasäga avgrupp
gjort detfall har äri mångaEG-domstolenlikabehandlingsprincipen som

så fallet.för ärtalarbedömning mycketutredningens attenligt som
föreslår intefrågan ochpraxis avgöralämnavill dockUtredningen att

detta.anledningmedändringnågon av
förmodligenutredningen detkonstaterarkostnadernagäller attdetNär
kostnadernatotalatill dei relationviss ökning. Settblikommer att en

bli mycket begrän-ökningen docki Sverige kommerför förmånerna att
förunderlaghaft rätt attUtredningen har566. magertettsad a.a. s.

Sverige ochför140871förordningkostnadseffekternaberäknakunna av
annorlundadelvisblikankostnadskonsekvensemasig för attreserverar

påeffekternatid kommerkraftvarit iEES-avtaletantagit.de Närän en
påpekarUtredningenexakt.tämligen attberäknaskunnakostnaderna att

i vilkenår, beroendeär frånvarierakunnakommerkostnaderna att
sigröreller sättländernamellanflyttarutsträckning annatpersoner

gränserna.över

Förslag8.2

socialförsäkringen och EGutredningenanledning detMed omsomav
jagföreslårEES-avtaletikraftträdandeteffekternaanfört enavavom

i FBH.återkravbestämmelsenförändring omav
grund-tillbakabetalaåläggasbilstöd skallbeviljats attEn somperson

bosättnings-uppfyllerinte längrehananskaffningsbidragbidrag och om
förordning EEGibestämmelsernaenligti övrigtinte hellerochvillkoret

återbetal-Sverige.vårdförmåner i Dettillberättigad140871 längre är
till för-mitt förslagmedenlighetminskas iskallningspliktiga beloppet

sjundedelmedvilldet14 sägaförordningenibestämmelseändrad en
återbetalningsskyl-fråntolvmånadersperiod. Undantagpåbörjadvarjeför

skäl.särskildafinnsdetmedgesbör kunnadigheten om
avbrytsSverigetillanknytningensärskilda skäl kanExempel attvara

beviljandetvidSverigefrånflyttardentid ellerbegränsadför att somen
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beviljandet arbetsmarknaden medförtidspensionär efter lämnatellervar
pension.

utredningen socialförsäkringen och EGbakgrund vadMot sagtav om
jag inte kostnadsberäknaeffekterna på kostnaderna bereddär attom

till arbeta iförändringen för bilstödet. flytta land ellerAtt ettett annat
förflytt-omställning. väsentligaland medFörär storannat en personen

mångavaraktigt funktionshinder detningssvårigheter grund ärav
fungera för flyttning skall möjlig. På kortfaktorer måste att en varasom

kostnadshöjningar. Såsom utredningensikt jag inte blir någradettror att
möjligtsocialförsäkringen det blioch EG konstaterat kommer attattom

tid.effekterna efter EES-avtalet varit i kraftatt ense
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9 Förslag och
kostnadsberäkningar

kostnadsberäkningar9.1 Förslag och

förflyttningssvårig-funktionshinder väsentligaVaraktigt ochkap. 4I om
iför varaktighet avskaffas ochföreslås sjuårsgränsenheter attatt man

vid tillämpningensig varaktighetsbegreppstället använder somav samma
service till vissa funktionshindrade och lagenlagen stöd och omav om

åtgärd främst för underlättaassistansersättning. dettaJag attsom enser
försäkringskassoma och räknar inte med dettabedömningen vid annatatt

påverka kostnaderna för bilstödet.marginellt skall kommaän att
bedömningen vadkommer mina förslag det gällernärDäremot av som

fårförflyttningssvärigheter innebära flerväsentligaskall attattvaraanses
resandetdärmed ökar. Helhetssynen görbilstöd och kostnadernaatt

fåfå bilstöd, bör kunna dethittills inte kunnatnågraatt personer som
500-jag med ytterligare lförslag. räknarmed mina Sammantaget att
uârs-bilstöd påfå till beräknat3 000 skulle komma rättatt enpersoner

147,5-295 miljoneruppgår till kronor.period. Kostnaden för detta
förmåns-föreslås RiksskatteverketsAnpassningsbidragetkap. 5I attom

för bedömningenmodellvärdering tjänstefordon kan användas somav
basanpassning specialanpass-och vadskall ärvad somvarasom ansesav

försäkringskassor-nödvändig försådan åtgärdning. Jag att geser en som
tillsammans medbedömningsinstrument. Detta,bra gemensamtettna

iutnyttja Vägverkets kompetensmina förslag det gällernär att anpass-
företagackredideringtillningsfrågor och uppdraget Swedac somom av

besparingar inom bilstö-jagbilanpassningar, beräknarfår rätt göraatt ge
miljonertill 35 kronor.under sjuärsperioden uppgårdet som

förföreslå släpkärrafunnit adekvathar detJag transportattatt av
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anpassningsåtgärd. Jagkunna utgörahjälpmedel skallskrymmande en
kostnadtillsläpkärrafå sådanskall kuna000lberäknar enatt personer

kronor.miljoner14av
ochgått snabbt öppnatharbilanpassningartekniken förUtvecklingen av

självarörelsehinderomfattandemed mycket attförmöjligheter personer
i bilenkörakanemellertidFörutsättningen ärbil.framföra att manen
färdasmåsteförlikartadSituationenrullstol. ärsinmed sompersoner
därförföreslårsjälva. Jagkörainte kanrullstoli sinsittande sommen

skallanpassningsbidraget,delfordon,förbidrag störreatt en avsom
600000 kronor.till 8030 000intervallutgå inom personerkunna ett

kostnadsammanlagdtilldettaåtnjutandeikommaberäknas kunna enav
sju år.undermiljoner kronor30av

intebilstöd,beviljasantaldetbakgrundMot mensompersonerav
60 000tillanskaffningsbidragethöjningjagföreslårutnyttjar det aven

sjuårsperio-förmiljoner136,3tilluppgårför dettaKostnadernakronor.
år.miljoner kronor19,5den eller per

000 kronor,till 605och4tillgrundbidragetHöjningen gruppernaav
sju år.underkronormiljoner120kostnadsökning medinnebär en

återkravsreglemaförändringocksåföreslår jagSlutligen somaven
12-månaderspe-påbörjadvarjeutgår frånavskrivningstideninnebär att

uårspe-helaförmiljoner3,2jag tillberäknarför dettaKostnadenriod.
rioden.

miljoner416-563,5tilluppgårmina förslagförutgifternaökadeDe
år.miljoner59,4-80,5sjuårsperiod ellerunderkronor peren

vidgningenjagkostnaderökadeföranlederåtgärder avdeAv sersom
väsentligaövervägandenminaföljdtillbilstödsberättigadeantalet omav

Däreftergenomföra.angelägetförflyttningssvårigheter, attmestsom
bil,för köp störreanpassningsbidragkunnamöjlighetenföljer avatt
tillgrundbidragethöjningenochanskaffningsbidragethöjningen avav

ordning.nämndiföräldrar, nu
kostnadenförslagjag lagtförslag har attprioriteradedessaUtöver om

ochanpassningsbidragettäckasskall kunnafalli vissaför släpkärra av
skall ändras.återkravförreglernaatt

läggaavstå frånnödsakadmigjag attgång har attarbetetsUnder sett
för000 milagräns12medsjuårsgränsenkompletteringförslag enavom

ingå ifall skullevissamobiltelefon iochmiljoner kronor150 anpass-att
miljoner kronor.13,5kostnadtillningsbidraget aven
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9.2 Avslutande synpunkter

Sammanfattningsvis berör förslagen i utsträckning föräldrar medstor
funktionshindrade bam. Grundbidraget för 4 och 5 höjs tillgrupperna

nivå för övriga Möjligheterna till anpassningsbidragsamma som grupper.
för släpkärra och bilstörre kommer betydelse för för-att storvara av
äldrar funktionshindrademed barn.

övrigtI hoppas jag mina förslag rörande hanteringenatt anpassnings-av
bidraget skall stöd för försäkringskassoma.ett Jag tänker närmastvara
på användandet RSV:s förmånsvärdering för tjänstebilar stödav ettsom
för bestämningen basanpassning och specialanpassning förslagetav samt

Vägverkets utökade roll.om
Förslaget till utökning antalet bilstödsberättigade marginellär ochav

berör i dem iomnämnts direktivenstort tillsett utredningen. Minsom
förhoppning är bedömningen begreppet förflyttningatt skallav nu vara
klarare, någon förenkling bedömningen begreppet väsentligamen av av
förflyttningssvårigheter innebär inte mitt förslag. denI här typen av
ärenden kommer det alltid bedömningar i sista handatt ärvara som
avgörande.

det finnsNär underlag bedöma hur många söker personlig assis-att som
enligt såLASS hoppas jag dettans kommer leda till förslag iatt att ett

enlighet med jagvad skissat på i detta betänkande. sådan utökningEn av
bilstödet jag mycket angelägen i linje med iandan LSS.ser som
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Specialmotiveringar

Begreppet handikappad har i enlighet med språkbruket i LSS 1993:387
ändrats till funktionshindrad i hela förordningen.

2§

Två rekvisit krävs för skall uppfylla förordningensatt krav påen person
funktionshindrad, funktionshindret inteatt tillfälligår ellerav mer
övergående funktionshindretnatur, medföratt väsentliga svårigheter

förflytta sig hand,att vid förflyttning med sinaatt händer ochegen
bära med sig väska, portfölj eller liknande ellerarmar utnyttja allmän-att

fårdmedel.na
Med varaktigt funktionshinder det inte finns någon beprövadattavses

behandlingsmetod för bota eller lindra effekternaatt funktionsned-av
sättningen, inte integritetskränkandeär eller riskabel och dessutomsom
skall den accepterad den berörde.vara av

Funktionshindret skall medföra väsentliga svårigheter förflytta sigatt
på hand. Med förflyttning inte bara kunna gå ocksåegen att utanavses

kunna utföra syftet med förflyttningen.att Det kan själv med sinaattvara
händer och kunna bära med sig väska med arbetsmaterial ellerarmar
kasse med och kunna förflyttamatvaror sig påtagligatt risk,utan som
inte kan ske inte kan använda och istänger bussar tågochom man grepp
vid och påstigning och vid stående under färd. Svårighetemaav- bäraatt
skall väsentliga.vara

I bedömningen väsentliga svårigheter skall den tid krävs förav som
förflyttningen beaktas i förhållande till vad är förnormalt övrigasom
trafikanter på fårdmedel och för Om kansamma resrutt.samma man
konstatera den sökande grund sinatt varaktiga funktionsnedsättningav
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måste åka bil där andra kan gå eller föreligger väsentligacykla förflytt-
ningssvårigheter.

Väsentliga förflyttningssvårigheter föreligger intedet går förflyt-när att
sig svår värk eller risk för vid tillsmärta, skador exempel fall.ta utan

ocksågäller med i gångsvå-Detta skador leder tillpersoner ryggen som
righeter och smärtsyndrom. Ryggproblemen skall svåra,mycketvara
bestående och inte behandlingsbara.

kortvuxna har rörelsehinder utifrånNär skall detta bedömas de speciella
problem kortvuxenheten medför svårigheter miljömed sig iröraatt en

avsedd för människor Väsentligaär normallängd. svårigheter kansom av
alltså bedömas föreligga vid rörelsehinder hos kortvuxna, inte med-som
för bedömning för normallängd.samma personer av

Om den medicinska utredningen kan visa sigbör förflyttaatt en person
medför väsentliga svårigheter för inte riskerasättett att att ut-som

för allvarliga, livshotande, infektioner, astmaanfallsättas ellerrentav
tillståndandra så väsentligahar svårigheter förflytta sigattpersonen

hand. gäller vid risk för allvarlig till iDetsamma skada exempelegen
höfter.

Allmänna kommunikationer förstahar sist i stycket förnämnts att
understryka i prövningen förmåganskall använda allmänna färd-att att
medel efterkomma väsentliga förflyttningssvårigheter ochprövatsatt

rådertvekan huruvida dessa väsentliga inte. Dåeller skall detär prövas
huruvida den sökande kan stå sig påoch och allmännavänta, ta av
färdmedel, sitta ståoch allmänna fårdmedel vistas mångaoch bland
medtrafikanter. Utgångspunkten i bedömningen sökande skalldenär att
kunna fungera med allmänna färdmedel i landetresenär oavsettsom var

skall företas. Finns inga kommunikationer får den sökande antasresan
förflytta sig det i situation Såsomalla andrasätt gör.som samma
föredraganden i bilstödspropositionen anförde frånvaron bristenskall eller

allmänna kommunikationer inte förgrund bilstöd.vara
Väsentliga förflyttningssvårigheter anlita fardmedel denallmänna haratt

på grund stark eller ångest inte många männi-kan blandsom av oro vara
skor eller färdas kollektivt. eller ångesten kan påOron grundad envara

psykiatriskt sakkunnig intygad fobi på ångesteller grund ellerav av oro
för faktiskt händelse, såsom vid tarmsjuka stomioch eller meden mag-
särskilda problem med bandaget.
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3§

De rullstolar i bestämmelser sådanaär nödvändiga förärsom avses som
den bilstödsberättigade skall kunnaatt köra fordonet.

Bidrag för släpkärra med kapell skall lämnas endast till den be-som
höver med sig el-rullstolar, speciellt utformadeta toalettstolar eller andra
skrymmande eller hjälpmedel har sambandtunga med syftet medsom

kanMan utgå från de kan komma i fråga för detta bidragattresan. som
främst deär medhjälpare, föräldrar eller personliga assistent kanvars
hjälpa till lasta hjälpmedlen pä släpkärran.att

4§

Om beviljat bidrag inte inomanvänts 30ett månader måste beslutett nytt
fattas socialförsäkringsnämnden.av

5§

uppfyllerDen förutsättningarna i 2 § och fyllt 18 år inte 50 ärsom men
och har körkort berättigadär till bilstöd. Det ocksåär den som genom
arbete får väsentligt tillskott till sin försörjningett eller uppfyller någon

de övriga förutsättningarna. dessa fallI måste inte den bilstödsbe-av
rättigade ha körkort och själv köra bilen.

Den uppfyller förutsättningarna i 2 fyllt§ och 50 är inte 65som men
år är berättigad till bilstöd han eller hon fårarbete väsent-om ettgenom
ligt tillskott till sin försörjning eller uppfyller någon de övriga förut-av
sättningarna. bilstödsberättigadeDen måste inte ha körkort självoch köra
bilen.

Den uppfyller förutsättningarna i 2 § fylltoch 50 inte 65 årsom men
berättigadär till bilstöd han eller hon har haft bilstöd grundom av

arbete, studier eller rehabilitering enligt 5 § 1 b och lämnatc, men
arbetsmarknaden med förtidspension eller sjukbidrag. På denna punkt
krävs inte körkort den bilstödsberättigade.av

Även förutsättningarna enligt första stycket inte uppfylldaär kanom
bidrag lämnas till förälderden med barn under 18 år själv harsom
funktionshinder och uppfyller förutsättningarna i 2 första§ och andra
stycket och sammanbor med barnet. Föräldem, make ellersom samman-
boende mäste ha körkort.
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funktionshinderbarn medförälder hartill denBidrag lämnas även som
föräldernförutsattförsta stycket,förutsättningarna i 2 §uppfyller attsom

hemmamåstebarnetMed dettamed barnet.sammanbor att varamenas
bidragsberättigadeviss del loven.fyra veckoslut och Dentvâminst avav

bilen.själv kunna köraochmåste ha körkortföräldern

7§

Bidragsnivåema ändras.

11§

tolvmånadersperiod harinnebär det räckerBestämmelsen attatt en ny
sjundedel.minska medskallför återkravetinletts att en

14§

återkrav.innehåller reglerBestämmelsen om
föräldrarna18 års ålder,bil föreför körafår dispensbarnNär attsom

återkravskallfått bilstödetår sedan deinte gått sjubilstöd och detfått
ske.

ekono-utbetalt bidrag kantillbakainte krävaSärskilda skäl för att vara
dentid ellerbegränsadunderutflyttning från Sverigemiska attskäl, en

efter bevil-ellerförtidspensionärvid beviljandetlandetflyttat varursom
pension.medarbetsmarknadenjandet lämnat
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunniga Helena Almströmav

Varaktighetskriteriet sju år för till bilstöd skallrätt bort. Utred-tas
ningen föreslår varaktigt funktionshinder skall definieras så detattatt
inte skall tillfällig eller Övergående Någranatur. närmarevara av mer
preciseringar inte utredningen.gör

När det gäller väsentliga förflyttningssvårigheter skall den bilstödsbe-
rättigade utvidgas medgruppen

svårigheterhar bära med sina händer ochattpersoner som armar-
sjukdomarmed skador ochpersoner-

och behöver bilstöd i förebyggande syfte.personer grupper som-

utredningenDessutom En generösare bedömning skall skeattanser av
kortvuxnas förflyttningsproblem i samband med rörelsehinder vadän som
sker i dag.

Utredningen utgångspunkten vad skall ligga tillför grundattmenar som
för bedömningen bilstöd enskildes behovtill skall denrättav vara egna

önskemål förflyttning. måste åka bil föroch Självklart skall denom som
bilstödförflytta sig berättigad tilldär andra kan eller cykla,att vara

kriterier för uppfyllda.övriga personkretsen ärom
neurosedynskadadevissa fall och årdet gäller kortvuxnaI när t.ex.

funk-utredningen tolkas så detskrivningarna i sådana de årkan attatt
sigförflyttationshindrets diagnosen inte svårighetenoch attart som ger

lyteser-till bilstödet ochbilstöd. Med sådant blirrätt synsättett men-en
sättning.

i lagstift-Redan förhållandevis preciserademed dagens regler ärsom
ningen tolkningssvårig-har uppkommit tillämpnings-det betydande och
heter för försäkringskassoma viss glidningoch domstolarna. En mot
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exempel ärefter hand.iakttagas Etttolkningar kunnatharliberalare
syfte.förebyggandebilstöd i

tolk-för olika och generösaUtredningens förslag stort utrymmeger
bilstöd.tillgällerningar det rättennär

innebördendet gällerutredningsförslageti närpreciseringarBristen på
förflyttningssvärig-väsentligavaraktighetfunktionshindretssåväl somav

till-tillskapandet görochutvidgningenoch attheter grupperav nyaav
bli betydande.bedömning kanminenligtlämpningssvårighetema

slår ihop grund-föreslår jagbilstödetförenklavillOm att manman
inkomst-och dettatill bidrag göranskaffningsbidragetbidraget och ett

besparingaravsevärdamodell skullesådan göraMedprövat. sommanen
framför allttillgodoochflerkommaskulle kunna gruppernyapersoner

ekonomi.funktionshindrade med svag
för utred-tillinte räckttidenSlutligen jag konstatera attnödgas att

genomarbe-hunnit bli så väli alla delarberäkningarningens förslag och
varit önskvärt.skulle hapenetreradetade och som

Leif EjderhamnsakkunnigeSärskilt yttrande av

får jagbetänkandetillförslagBilstödsutredningensanledningMed av
följande synpunkter.avge

Prioritering

haftmeningminenligtutredarenförslagsdelen har ettutrednings-I och
funktionshindermedinneburit barnalltför vilketvuxeninriktat synsätt, att

givits prioritet.för lågen
inte fulltutredningenuppfattningenligt minOrsaken härtill utär att

hurdirektivutredningensenligtanalysgenomfört kartläggning och av
Specielltfunktionshindrade bam.medbilstödet familjerfungerat förhar

flerafamiljer medförsituationenborde uppmärksammatutredningen ha
funktionshindrade bam.

högregrundbidragtill heltEnligt min föräldrars rättmening bör enges
definitionenvidgningprioritet personkretsenutökningän avgenomen av

prioriteringsgruppiförflyttningssvärigheterbegreppet väsentligaav
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Familiehemsföräldrars tillrätt bilstöd

Familjehemsföräldrar funktionshindrademed familjehemsplacerade bam
under 18 år ingår för närvarande inte i den bilstödsberättigade person-
kretsen.

Förslaget till ändring bilstödsförordningen innefattar inte någotav
förslag ändring nuvarande ordning. Som skäl hänvisasom till deav
motiv Socialstyrelsen anförde i sin SoS-Rapport 1990:4.rapport

Enligt min mening skall familjehemsföräldrar omfattas tillrättenav
bilstöd. Flera skäl talar för familjehemsföräldrar skallatt ingå i person-
kretsen.

Först får jag framhålla det minär uppfattningatt argumentationenatt
i åberopade SoS-Rapport i alla delar inte tillämpligär på barn och ung-
domar med funktionshinder.

,Som framgår bl.a. propositionen 199293: 159 till lagen 1993:387av
stöd och service till vissa funktionshindradeom LSS vilken trädde i

kraft den januari1 1994 familjehem flera olika funktioner inomavser
samhällets förstöd barn och ungdomar.

Familjehemmen för barn och ungdomar funktionshindermed utgör en
frivilligt vald boendeform tvångsinslag. Familjehemmenutan kan ersätta
särskilt etablerade elevhem benämnda bostad med särskild servicenumera
för barn och ungdom. funktionEn är varaktigt tillhandahållaatt ett
boende i familjehemmet och skapa kontinuitet i omvårdnaden. Adoption
torde sällan aktualiseras.

Familjehem kommer i fråga för barn och ungdomar med svåra funk-
tionshinder olika stödinsatser helttrots eller delvis inte kan bo kvarsom
i föräldrahemmet. Familjehemmen kompletterar föräldrahemmen och
skall användas flexibelt efter individuella behov. innebärDet familje-att
hem i vissa fall också erbjuder regelbunden korttidsvårdtillsyn.

Departementschefen pekar på det inte i alla situationer gåratt draatt en
skarp gräns mellan vad är korttidsvård i form boende i stöd-som av en
familj och vad boendeär i familjehem. delarJag departementsche-som
fens uppfattning och konstaterar detta förhållande kan leda tillatt tolk-
ningsproblem i den praktiska rättstillämpningen. Enligt min mening skall
bilstödet i dag förbehållas hem där barn och ungdomar har stadigva-ett
rande boende i familj Med anledning härav bör begreppet stadigvaran-en.
de boende i familjen närmare utredas.

Vidare får jag anföra jag erfarit det finns fleraatt konkretaatt exempel
på landsting och kommunatt inte i faktisk handling för familje-svarar
hemsföräldrars kostnader för bilköpextra och erforderlig anpassning av
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medelsökatillhänvisadeoftastdärförehemsföräldrar attärFamiljbilen.
räknarealistisktinte det är attstiftelser. Jagfonder ochprivata trorur

tid.överskådliginomförändringmed en
såvälanvänderfamiljehemsföräldrarfallmångaiKonsekvensen är att

trañksäkerhets-olyckligt bl.a.bilar. ärför gamla Dettasmåför ursom
möjligheterhinder för barnetsockså utgörasjälvfalletkansynpunkt och

ochhjälpmedelkräveraktivitetertill olika atttillgångfå annanatt som
medförs.utrustning

betänkan-ihandikapputredning1989 årsbl.a.vidarekonstaterarJag att
finnsdetuttalat1991:46Rättvisa SOU attVälfärdHandikappdet

ungdomarocherbjuda bamkanfamiljehemkvalificeradebehov somav
hemmet.utanför detuppväxtmiljövaraktig egnaen

kunnafamiljehembordefamiljehemrekryteringenunderlättaFör att av
möjlig-föräldrarsbiologiskamedjämställsbilstöd sättfå del somav

het.
denmedövrigt inteför överensutredningsförslag stämmerFörevarande

propositionomnämndföriuttryckdepartementschefenrättsregel gersom
förgällaskallenligt LSSserviceinsatserochtill stöd-nämligen rättenatt
påfamiljehemiborungdomarochbarnfunktionshindradesvårt som

borungdomarochbarnfunktionshindradeför svårt somsätt somsamma
föräldrahem.sinai

betonadesÄven omsorgslag attgällandetidigaretillpropositioneni
bordebarnutvecklingsstördapsykiskt sammafamiljer gesemottogsom

barn.sitthandfamilj egethjälpochstöd tar omsomtyp ensomav
intetordeåterbetalningsskyldighetfamiljehemsföräldrarsReglering av

svårigheter.någravålla

nivåpå centralbilstödsärendenHandläggning av

föreslårinteutredningenbeklagavidarejagAvslutningsvis får att en
försäkringskassor-nivå inomcentralbilstödsärendenhandläggning av

na.
avgörandenivåcentralhandläggningbl.a.meningmin ärEnligt en

bil-handläggningtillfredsställanderättssäkerhetssynpunktför aven ur
stödsärenden.

bilstödsärenden kräverhandläggningjag bedömerSkälet är attatt av
nivå.lokaltillgodoseskanofta intesärskild kompetens som
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Särskilt yttrande sakkunnige Bertil Karlssonav

Jag önskar lämna följande synpunkter.

Synpunkter på lagda förslag

Jag utredningen inoterar mångaatt stycken tagit intryck minaav syn-
punkter beträffande de brister jag funnit i det befintliga bilstödet till
funktionshindrade.

Särskilt tillfredsställande finner jag utredningens ställningstagande för
helhetssyn på funktionshinder. Helhetssyn måsteen enligt min mening,

prägla alla insatser människor med funktionshinder efterfrågarsom
just det sätt års lagstiftning stakat Bilen skall fåsom senare ut. vara en
del i möjligheterna till oberoende och självständigtett liv i linje med
skrivningar i Handikapputredningen och Lag stöd och service tillom
vissa funktionshindrade.

Begreppen väsentliga förflyttningsvårigheter och varaktighet iges
utredningen tolkning jag nödvändigär ochen överens-som menar som
stämmer med den helhetssyn utredningen givit uttryck för.

Jag är också tillfredsställd med utredningen lyft framatt behov av
bilstöd för med nedsatta armfunktioner föroch kortvuxna.personer

föreslagnaDen uppräkningen bidragsnivån nödvändig,är jagav men
vill ha konstruktion bilstödet i just den delen.en Jagannan av attanser
hela bilstödet och inkomstgränsema skall kopplade till basbeloppetvara
för eliminera de effekter gradvisatt höjning bidraget Jagen av ger. anser

de språngvisa höj ningarna bidraget fåratt negativa effekter. Denav som
söker före höjning får minskat bidrag jämfört medett den sökeren som
efter höjning. Den välinformeradär kan på så fåen sätt bättresom
ekonomiska förutsättningar än den inte känner till bidragets kon-som
struktion eller aktuella situation. Det ocksåmåste bättre stats-vara ur
fmansiell synpunkt med förutsebar utveckling kostnaderna.en av

Jag det klarläggandenoterar vilkengörs anpassning ärsom av som
bidragsberättigad. Självklart måste sådan anpassning eller utrustning som
är nödvändig för den funktionshindradeatt skall kunna framföra bilen
ingå i anpassningsbidraget.

Jag inte den särskilda rullstolatt behövakan ianser samband medman
bilåkning skall del anpassningen, utredningen föreslagit.vara en av som
Jag rullstolen renodlat personligt teknisktett hjälpmedelser och dettasom
skall framgå tydligt.
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förslagTillkommande

jagområden därytterligare ut-några attframlyftavill härJag anser
funnit önskvärt.jaglångtgått såinteredningen som

detställningstagande närprincipielltUtredningen bör ettpresentera
villJagkörkortskravet.50 åråldersgränsenavskaffande samtgäller av

begränsningarbådadessaviljeinriktningklarskrivning med attense en
föreligger.förutsättningarekonomiskasåeliminerasskall snart

anpassningen. Urdel i trygg-biltelefon skallhävdarJag att som enses
lämnahand kanintemåste densäkerhetssynpunktochhets- egensom

nödsituationer.vidhjälppåkallamöjlighetbilen ha att
till000-milagräns12kompletterandeframhållit behovetharJag enav

ansökningstillfållena. Jagmellanfinnsi dag7-årsgräns ser enden som
ansökningsperiodensedankomplementnödvändigtsådan gräns ettsom

desärskiltjagtänker t.ex.sju år.år till Härfemfrånförlängts som
körsträck-långaorsaker harandraockså deglesbygd,ibor som avmen

or.
medför.bilinnehavdriftskostnaderpå deockså peka ettvillJag som

ansökanpåavslagfler fåtthar alltinfördesreglernanya omdeSedan
privateko-driftenkonstruktion ärbilbidragetshandikappersättning. Trots

skalldetmerkostnader. Jagmedför attochbelastandenomiskt anser
såhandikappersättningen,ochbilstödetkoppling mellandirektfinnas en

någondåautomatisktutgåralltidhandikappersättningnivålägstaatt av
bilstöd.beviljats

såbilstödet,tillkopplatskallkörkortsutbildningenJag att varaanser
handlarutredningen sägerSomländerna.nordiskaövrigai dedet ärsom

ochsjälvständigttillmöjligheterhelhetsperspektiv, ettdet ett omom
arbetesaknarförmindreintebehovet är attoch detlivoberoende man

ocksåfinnsDetsig tvärtom.utbildartillfället inteför eneller snarare-
delfårinteDesammanhanget.i häraspekt detprivatekonomisk avsom

ekono-sannolikhet,med ettkörkortsutbildning tillhör settstorAMS ur
körkortsut-förtalari samhället. Detta attperspektiv, demiskt svagaste

i bilstödet.delbordebildningen envara
hafunktionshindradmåsteutomlandsstudierellerVid arbete personen

bil kanmedföraMöjlighetenbil.sinmedföra att envararätt egenatt
utföraför kunnafunktionshindradedenför attförutsättningavgörande

färdtjänst, ärmöjligheter,Andrautomlands.studierellerarbete som
alternativ. Omde utgörsådant sätt ettutbyggdaintevanligtvis attett

inskränktirörligheten EUfriablir denanvändaskanbileninte den egna
medborgare.övrigamedjämförtdiskrimineradfunktionshindradedenoch
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Särskilt yttrande sakkunnige Leif Nordströmav

BilstödsutredningenI föreslås bl.a. utvidgning personkretsenen av som
kan få bilstöd, till erhåller assistentersättning enligt LASS.personer som
Även inte arbetar förtidspensionuppbärpersoner utan och saknarsom
körkort skall få till bilstöd.rätt skulleDet enligt utredningen öka antalet
bilstödsberättigade med 2 000ca personer.

Enligt utredningen kan sådan utvidgning personkretsen genomfö-en av
ökade samhällsekonomiskautan kostnader.ras

Den slutsatsen drar utredningen utifrån antagandet berördatt person-
krets i dag i väsentlig utsträckning hänvisadär till färdtjänstens special-
fordon för sitt resande.

Utredningen betydande besparingaratt så kansätt inommenar göras
kommunernas färdtjänst och motsvarande ekonomiska medel föras över
till det statliga bilstödet för denna personkrets.

Denna bedömning utifrångörs begränsat och ofullständigtett statistiskt
material från färdtjänstens område vilket även utredarna konstaterar i
utredningen.

Utredningen föreslår därför förslaget skall genomförasatt så skyndsamt
möjligt så nödvändiga beräkningar kansnartsom Tillgöras. saken hör

även för närvarande egentligen inteatt hur mångavet personer som
kan komma ifråga för ersättning enligt LASS.

Svenska Kommunförbundet delar utredningens uppfattning i fråga när
det gäller göra samhällsekonomiska konsekvensbeskrivningaratt på ett
sådant begränsat och osäkert underlagsmaterial hittills har använtssom
i beräkningarna för färdtjänsten.

Kommunförbundet vill därför understryka vikten få framattav mer
precisa beräkningar vilka samhällsekonomiska kostnader och dessav
fördelning på berörda huvudmän isådan utredningen skissadsom en
konstruktion på bilstödet kan förslaget genomförs.om senare

Särskilt yttrande sakkunniga Leif Nordström och Leifav
Walther

I kap. 7.3.3 berörs bidragandra

Vi har inget förslaget, vill tilläggaemot ändå de eventuellaattmen
bidrag kan erhållas från vissa landsting är lokalsom t.ex. karaktär.av
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innebär själva införa bidrag tilllandsting och kommuner kanDet att
inköp bil, minska bidragde kan utöka eller nuvarande eller heltav
avveckla befintliga bidrag.

BörjeSärskilt yttrande sakkunnige Olssonav

bilstöd tidigare funnitsgrundförutsättning för beviljande detEn av som
varit handikappade bil för kunna arbeta, genomgåhar den behövde attatt

stomiopererade fick då, efterutbildning eller rehabilitering. ansökan,Den
visst tillbefrielse från fordonsskatt, kilometerskatt bidrag kopplatsamt

bensinskatten.

gäller från oktober 1988med den lagen den lMan säger att nya som
utvidgats till omfatta andratill bilstöd harrätten ävenattatt grupper,

stomiopereradede tidigare berättigade. de har detFör tvärtomutöver
till förbätt-inneburit restriktiv bedömning bilstöd.rätten Deten mer av

syfta till fler och inte färrebilstödet skall kortfattatrade att ge - -
funktionshindrade till bilstöd.rätt

Integritet värdighet självbestämmandeoch hävdas genom

ifrekventa isolerar sigMånga stomi- och tarmopererade med läckage
ångest de känner inför färdas tillsam-dag, på grund den och attav oro

integritetmänniskor känner inte denmed andra människor. Dessamans
isjälvbestämmande. låstavärdighet hävdas Deoch är engenomsom

påverka sitt dagliga liv.självaposition inte dem utrymme attsom ger
Handikapputredningen skriveri sitt betänkande HandikappvadTvärtemot

FÖD1991:46, 125. Iden dom publiceratVälfärd Rättvisa SOU s. som
FÖD 133690 129689 del989:57-III och bedömsdomarnasamt

stomin. bil möjlig-grund harsökande ha läckagebesvär I egen manav
sin värdighet, läckage.het bevaraatt trots

bilstöd från de stomi- och tarmopereradeansökanJag att somanser om
bedömningfrekventa läckage skall behandlas med änhar generösareen

undvika långa föri för så den och,vad sker dag. sättDetta attsom
Överklagningsförfarande ändahandläggningstidsamhället, kostsamma ett

FÖD långdragna överklagningsprocedurentill innebär. Under denupp
för icke oväsentligt lidandestomi- tarmopereradeden ellerutsätts även ett

ifrågasätta och påpå i fråga får sina reella besvärgrundad att personen
så misstänkliggörs.sätt
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Min bedömning är, generösare bedömningatt försäkringskasseni-en
vå inte skulle leda till ökade kostnader för samhället. Det baraär perso-

med läckageproblem skall i beaktande,ner tas problemsom ett som
skapar mycket stark och ångest. Detta innebär såledesen inte allaoro att
stomi- eller tarmopererade skulle kunna komma i åtnjutande bilstöd,av
det är marginell förutsätts kränkandeen behandling vidgrupp som en
avslag på ansökan bilstöd.om

En stomiopererad reglerar inte sina tömningar

För klara näringsämnen,att upptaget och ordna utsläppet slaggpro-av av
dukter från levern, hanterar intakt mag-tarmkanal ca 7 lången meter
drygt 10 liter vätskadygn. Detta till 200 avföring ochger upp gram ca
2 liter i form flatus på svenska: fjärt, fis.gas av

Den mängd flytande tarminnehåll lämnar uppgåtunntarmensom anses
till 1,5 liter. Av det frisktar 1,3ca liter återstodentarm ochen upp ca
blir alltså 2 dl. Där skapas också med karaktäristiskca lukt,ytterstgas,

i vår kultur mycket ofmt lämna eftersom sig.att Den haranses som en
stomi kan inte, med intaktett reglera tidpunk-som tarmsystem,personer

för ellerten vätskeavgång och beroendeär effektivtgas- och säkertettav
tätningssystem. dagI finns inget tätningssystem hundraprocentigtärsom
säkert.

En stomiopererad har regel del tarmkanalen -istor vissa fallsom en av
återstår mindre 50än % och ringmuskeln bortopererad, vilket innebär-

betydlig snabbare och frekventaen tarmflöden änpassage mer en person
med fungerandenormalt mångaI falltarmsystem. betydligtäven större
mängd avföring, då vätskan inte där den störstagrovtarmen,passerar
delen vätska Stomibandagettas kan när helst läcka, vidupp. t.ex.som
tryckökning eller kroppsrörelser.

Oro ångest bukeffekter onda cirklar- - -

Tarmens rörelser och vätskesekretion intrikatstyrs ett ytterst system,av
påverkat nervsignaler och hormonkoncentration. Sammaav hormonella
signalsystem i hjärnan, varför det inte är märkligtopererar ochatt oro
ångest får bukeffekter. Det är med vetskap onda cirklars effekt lättom

förstå många stomiopereradeatt att det påfrestande stängaanser attvara
sig tillsammans med okända människor i situationer de själva inte kan

påverka, vid buss- eller tågresa.t.ex.som en
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plötsligtvätskeomsättning påverkas starkt ochochTarmrörelser av
därför stomi-förvarning för i fråga kankostfaktorer ofta utan personen

plötsliga.flödena bli mycket ochstora
ochurin uppstår den stomiopereradeavföring ellerläckage ärNär av

och kläd-nå lämplig plats för bandage-tarmsj uke beroende akutattav
ingaduschmöjligheter. Vid dessa tillfällen kan underellerbyte, bad-samt

troligtanlitas. fögakommunikationsmedelförhållanden allmänna Det är

attityderna till urin ochtillåts åka taxi. Vi hoppasden drabbade attatt
färdastill är 2012, så målet alla skall kunnaavföring har förändrats att

Handi-verkligen uppnås,kollektivtrafik vid tidpunktenmed den ett av
kapputredningens 1988:03 lagda förslag.S

betingat tabuKulturellt

funktionshinder. Tarminne-stomioperation varaktigtärEn permanent ett
inte minst på grundmedför handikapp,hålls- gasläckageoch avsevärtett

urin ochhar medbetingade tabubeläggandet alltdet kulturellt av somav
ihjälp vid offentliga toaletter,Möjligheterna till godavföring göra.att

obefintliga.läckagesituationer, i dagdessa är närmast
väsentligt funktions-stomiopererad innebär harAtt ettatt manvara

kommunikations-förflyttning med allmännahinder. minst vad gällerIcke
enskildebåde ochoch, för denmed de omedelbaramedel tanke om-

ellerplötsligt läckagegivningen, obehagliga effekterna ett gasavav
avföring.

isig in deförsöka tänkasig måstekunna problemetFör närmaatt man
okänd allmänhetså privata inte vill hasituationer är att somensom man

vittne. toalettbesök.T.ex. ett
påverkamöjligheteri starkt begränsadeMedicinskt har dag attman

funktionssystem.hormonella nervstyrdaelektriska, ochtarmens

samhällsekonomiskEn resurs

uppfattapåtagligt lättgånger ochfunktionshinder många högstEtt år att
defunktionshinder får inte innebäraför omgivningen. ha doltAtt attett

negligeras.handikappetförknippade med det aktuellaproblem ärsom
omgivningen,synligt förinte tidenAntingen på grund det hela ärattav

försvårtinnebär omgivningen harfördet tabuneller är attatt utsatt som
stomi- tarmopereradesfallet, den elleridentifiera sig i det härmed,att

vardagliga bekymmer och oro.
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För motverka isoleringatt grundad och ångest för de situatio-en oro
kan uppstå i samband med läckage, och för kunnaner återvändasom att

till samhället den den stomiopererade före sin sjukdom,som resurs var
både socialt och samhällsekonomiskt, förefaller det högst motiverat deatt
stomiopererade med läckageproblem skall erhålla bilstöd för de i såatt

utsträckning möjligtstor skall kunna delta i alla de funktionersom sam-
hället erbjuder och behöver.
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Bilaga l

Kommittédirektiv

Översyn bilstödet till handikappadeav

Dir. 1993:35

Beslut vid regeringssammanträde 1993-03-18

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Weesterberg,B. anför.

Mitt förslag

föreslår tillkallasJag särskild utredare uppgiftmted göraatt atten en
handikapppade.utvärdering tilloch bilstödetöversyn Finner utredarenav

förändringar bilstödet motiverade föreslåär olika åtgärderatt skall hannav
för till stånd väl fungerande lbilstöd.att förett system

Bakgrund

Handikappolitiken syftar till de allmänpolitisska målen förverkligasatt
för funktionshinder.även med skallSamhällett tillgängligtgöraspersoner

för alla. gäller i principDetta alla delar samhälllet, utformningent.ex.av
bostads- och arbetsmiljö, kollektiva färdmediel, informations- ochav

utbildningsinsatser.
samhällsutvecklingen sinmed välfärdlspolitikgenerella i kombination

med olika riktade handikappåtgärder årtiondenahar deunder senaste
förbättrat levnadsvillkorenavsevärt för med funktionshinder.personer
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hartillämpasallmänthandikappmiljörelateradeDen som nusynen
levnadsvillko-gällerdetförändringarna i samhälletbidragit till närockså

funktionshinder.för medpersonerren
sigförflyttasvårtharför funktionshindradeinsatserSamhällets attsom

kollektivtrafiken, till-tillgängligheten inompå öka attgår bl.a. attut
Kollektivtrafikenbil.inköpbidrag tillfärdtjänst ochhandahålla att avge

ochfunktionshindradeförtrafikförsörjningeni ävenskall basenvara
Färd-kommunikationerna.till de allmännafärdtjänsten komplementett

tillmöjligheterfunktionshindradesförbetydelsetjänsten har ettstor
dockbilenmed andra.självständigt liv och till kontakter Den geregna

inte baratill bil innebärTillgångtill oberoende liv.möjligheterstörre ett
arbetslivet förbättrasimöjligheter deltafunktionshindrades utanattatt

ochaktivtlevafunktionshindrade kanockså i Övrigt tillbidrar ettatt
självständigt liv.

Då1988.infördes l oktoberhandikappade denbilstöd förförbättratEtt
tillbilstödhandläggning ärenden1988:360lagenträdde omavom

handikappadetill1988:890 bilstödförordningenhandikappade och om
från länsar-bilstödetadministrationen överkraft. Samtidigt fördesi av

Riksförsäkrings-medförsäkringskassomatill de allmännabetsnämndema
förbättradeverksamheten. Dettillsynsmyndighet öververket RFV som

bevil-kundetidigareskatteförmåner,vissasamidigtbilstödet ersatte som
på förslagenbilstödet grundasgällandehandikappfordon.jas för Det nu

handikappadetillförbättrat bilstöd88:991987ipropositionen prop. om
198788:300.l98788:SfU23, rskr.bet.

funk-varaktigagrundför bilstödetMålgruppen är personer som av
hand ellerförflytta sig påsvårigheterväsentligationshinder har att egen

kommunikationer.anlita allmänna
motorfor-anpassningform bidrag för ochBilstöd i inköplämnas avav
bidrag:handikappade lämnasEnligt förordningen bilstöd tilldon. om

sådantberoendeTill handikappad under 65 är ochär är ettavsom
försörj-sinfordon i 3 förordningen för arbete§ att genomsom avses

genomgåväsentligt tillskott försörjning eller förning eller till sin attett
rehabilitering underutbildning genomgå yrkesinriktadyrkesinriktad eller

vilken hon får utbildningsbidrag,han eller

beviljats bidragtill handikappad 65 år efter haunder och,är attsom
bevil-förtidspension eller harenligt har lämnat arbetsmarknaden med

försäkring, ellersjukbidrag enligt 1962:381 allmänjats lagen o,m
fyllt 18i 2 ochtill handikappad 1 ellerän mensomsom avsesannan

inte 50 år,
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till handikappad förälder med barn under 18 är eller
till förälder med handikappat bam, under förutsättning föräldernatt

sammanbor med barnet och har behov fordon för förflyttningettav
tillsammans med barnet.

När det gäller 4 och 5 är ytterligare förutsättning förgrupperna en
bilstöd den stödberättigade självatt skall bruka bilen förare.som

En grundförutsättningama för bilstöd skall kunna lämnasav att är att
ifråga har varaktigt funktionshinder.ettpersonen Ett grundläggandeannat

villkor är det själva funktionshindretäratt upphov till väsentligasom ger
förflyttningssvärigheter. kanDet enligt propositionen förbättratom
bilstöd till handikappade bl.a. gälla vid förflyttning ärpersoner som
beroende olika hjälpmedel, rullstol, bockar eller käppar.t.ex. Väsent-av
liga förflyttningssvärigheter kan föreliggaäven vid tillstånd svåraav
astmatiska besvär eller vid andra läknande allvarliga tillstånd.

Bilstöd för anskaffning motorfordon kan lämnas i form grund-av av
bidrag och anskaffningsbidrag. Grundbidrag lämnas till alla beviljassom
bilstöd, medan anskaffningsbidraget inkomstprövat.är Bidragen kan
enligt huvudregeln lämnas sjunde år. l juliDen 1991vart höjdes grund-
bidraget samtidigt anskaffningsbidraget inkomstgränsernaoch vidsom
fastställandet anskaffningsbidraget justerades uppåt.av

Grundbidraget för anskaffning bil uppgår för närvarande till högstav
60 000 kr för tillhör 2 eller 3 och högst 30 000personer som grupp
kr för dem tillhör 4 eller Grundbidrag kan också lämnassom grupp
vid köp motorcykel eller moped. beloppHögsta dåär 12 000 krav
respektive 3 000 kr. Anskaffningsbidraget uppgår maximalt till 40 000
kr vid årsinkomst understiger 88 000 kr och sjunker därefter försom att
helt upphöra vid inkomster 159 999över kr. Grundbidrag och anskaff-
ningsbidrag får tillsammans överstiga bilens anskaffningskostnad med
högst 35 000 kr.

Utöver grundbidrag och anskaffningsbidrag kan också anpassnings-
bidrag lämnas med det belopp kostnaden för sådanmotsvarar änd-som
ring eller anordning fordonet behövs för den handikappadeav attsom
skall kunna bruka det och är lämplig med hänsyn till fordonets åldersom
och skick.

Under den period förflutit sedan stödet infördes har drygt 14 000som
beviljats bilstöd.personer

RFV har sin tillsynsverksamhet följt utvecklingen detnär gällergenom
bilstödet. I Bilstödet till handikappaderapporten uppföljning ut-av-
vecklingen avseende personkretsen RFV 1990.4 konstaterarm.m. anser
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iskillnaderfinnsdetochhög storaavslagsfrekvensen är attRFV att
också gjortharRFVemellan.kassomabestämmelsernatillämpningen av

RFVhandikappadetillBilstödi anserrättslägetanalys rapportenaven
överläm-regeringen1992 tillseptember24denhar RFVVidare1991:1.

tillämpningförsäkringskassomasuppföljfördjupad omnat en
detframgår,denna attAvregelsystem.bilstödetshandläggningoch av

bestämmel-förtydligandenochkompletteringarvissabehov avfinns av
detöversynavsikt görafördärförhar attRFV avbilstöd. enomserna

handikappade.tillBilstöd1988: 15rådetallmännautgivnatidigare
rättsläges-ytterligaremedarbetetRFVpåbörjade1992 enhöstenUnder

bilstöd.rörandeanalys
harMotionernatill riksdagen.motioneri flerabehandlatsharBilstödet
ochhandläggningstiderstödet,förpersonkretsenfrågorgälltbl.a. om

riksmö-åretsUnderbilstödsreglema.tillämpningförsäkringskassornas av
frågan armamputera-behandlaravlämnatsmotionerflera omhar somte

bilstöd.erhållamöjligheterdes att
rskr.199091:SoUl,bet.till kännaregeringenharRiksdagen gett

möjlig-övervägabordesammanhanglämpligtiregeringen199091:4 att
tillkänna-tillhänvisningMedpersonkretsen.utvidgningtillheterna aven

1991 göraseptember ut-i attRFVregeringen enuppdroggivandet
gällervadpersonkretsenutvidgningkonsekvensernaredning avenavom
utred-handikappade. Avtillbilstödförordningeni3punkten5 § om

personkret-delsfrågaieffekternaförväntadeframgå deskulle omningen
50-nuvarandedenbilstödet,förkostnaderdelsstorlek, omstatenssens

undertidigaregdengällerdetnär65-årsgränsårsgränsen ersattes enav
50010bedömde RFVredovisning attsinI canämnda3punkt gruppen.

sådanvidbilstödtillberättigadebliskulleår50-64 enåldernipersoner
enligtskullekostnadsökningentotalaDenåldersgränsen.förändring av

sjuårsperiod. Iförberäknatkronormiljoner175uppgå till 1 enRFV
bedömningenregeringen6bil. gör93: 100l992budgetpropositionårets

utvidgamöjligtinte äri nuläget attskäl person-statsñnansielladetatt av
vidgränsersättsSO-årsgränsennuvarandeden enavkretsen attgenom

65 år.

Utredningsuppdraget

infördes. Jagbilstödetnuvarandedetsedanårfyragått drygtharDet nu
tillbilstödetutvärdering och översynförtidendärför avenmogenanser

uppgiftmedtillkallasutredaresärskildföreslårhandikappade. Jag att en
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genomföra sådanatt översyn och särskildeden utredarenen finnerom-
det motiverat lämna förslag till förändringar fiör få till ståndatt välett-
fungerande för bilstödet.system

Vid RFV:s uppföljning har framkommit fortfarandedet finnsatt stora
skillnader mellan försäkringskassomas sätt bcedöma rätten till bilstöd.att
De genomgående problemen har varit tolka begreppet väsentliga för-att
flyttningssvåñgheter och bedöma och i viilkenatt omfattningom anpass-
ningsbidrag skall lämnas.

Från flera hål hävdas tolkningen begreppetatt förflyttningssvårig-av
heter har missgynnat med andra funktionshinder än de traditio-personer
nella detnär gäller möjligheten bilstöd. Sålunda fåratt personer som
är och armamputerade för närvarande intearmsvaga bilstöd även deom
har förflyttningssvårigheter. Den särskilde utrredaren bör dennamot
bakgrund överväga innebörden tillämpningemoch begreppet väsentligaav

Övervägandenaförflyttningssvårigheter. bör imbegripa den enskildes
samlade behov förflyttningar. Utredaren bör även i övrigtav analysera
eventuella skillnader mellan olika handikappgruptper detnär gäller möjlig-
heterna bilstöd och föreslå åtgärderatt för minskaatt obefogade skill-
nader. Dessutom bör utredaren överväga riskrer för allvarliga försäm-om
ringar skador bör vidvägas bedömningenav någon har väsent-aiv om
liga förflyttningssvårigheter.

harRFV i sin uppföljningsrapport den 24 september 1992 ansett att
försäkringskassorna har varit för generösa med bevilja anpassnings-vatt
bidrag denär väl har beviljat bilstöd. Anpassninggsbidrag lämnas för hela
kostnaden för de ändringar och extrautrustningar är nödvändiga försom

funktionshindermedatt skall kunnaen person agnvända sin bil. Anpass-
ningen kan två slag. Det kan dels bassanpassning,vara av dVS- Sådanvara
extrautrustning bil kan levereras diriekt från fabrikmedsom ochen som
kostar bilensutöverextra grundpris, dels specieitll anpassning, intesom

pågörs bilfabrik. Det har vid RFV:s uppföljning; framkommit mångaatt
försäkringskassor har problem med bedöma den Sökandeatt har rätt0m
till anpassningsbidrag och vilken anpassning behövs för fordogetattsom
skall kunna användas. Den särskilde utredaren kartläggabör de problem

sammanhänger med anpassningsbidraget.som
Utredaren bör vidare över bidragets konstrulktion och pröva detse om

finns skäl ändra denna i någotatt avseende. del försäkringskassorAv ezn
och handikapporganisationer har väckts frågan bilstöd inte skulleom
kunna lämnas i form enbart anpassningsbidrag i de fall villkoren förav
bilstöd inte är uppfyllda fullt Om utredaren fñnnerut. det finns skälatt
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storlekenfrågaieffekternakonstruktion bör avbilstödets omändraatt
redovisas.ochberäknaspersonkretsen

skillna-betydandefinnsdetkritikenallmänna mot attdengällerdetNär
försäkrings-mellanbilstödbestämmelsernatillämpningenider omav

sammanhang.olikaiRFVbehandlatsocksåfrågnadenharkassorna av
försäk-1992september24denuppföljningsrapport anserEnligt RFV:s

Försäkrings-fråndomarpraxisläsasvårtdet är utringskassoma att uratt
analyserarutredarensärskildedenangelägetäröverdomstolen. Det att

dem.minskaföråtgärderkrävs attdetoch prövarskillnaderdessa om
föräldrar1988 innebaroktober att1deninfördesbilstödsreglerDe som

fåmöjligheterfickgängen attförstabarnförfunktionshindrademed
hardessSedanbil.anpassningochinköptillstödekonomisktstatligt av

kart-börutredarensärskildefamiljer. Den8002beviljas tillbilstöd ca
funktions-medfamiljerförfungeratharbilstödethuranalyseraochlägga

reglerna.förändringareventuellabehovet avoch prövahindrade barn av
försituationenäruppmärksammasspeciellt börhärvidfrågaEn som

bam.funktionshindradefleeramedfamiljer
frågorandraocksåfrittutredaren tasärskilde attstå den uppbörDet

för.redogjortjagdembilstöd än nuom
kostnadsberälmingar.genomarbetadevälinnehållabörUtredningen

särskildedenförslagolikademellanprioriteringar göras sombörVidare
fram.läggerutredaren

eventuel-finansieramöjligheterna attbör prövautredarensärskildeDen
inomrationaliseringarkostnaderutökadeinnebär genomförslag som

bilstödet.delarandra av
ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör

utredningsverk-iEG-aspekterbeaktandeangåendeutredaresärskilda av
1988:43.dir.samheten

1993.december31denavslutat senastbörUtredningsarbetet vara

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört attharjagvadtillhänvisningMed nu
Socialdepartementetförchefenbemyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
handikap-tillbilstödetfråganöveruppdragmed1976:119 att omse-

pade,
biträdeochsekreterare annatsakkunniga, experter,beslutaatt om

utredaren.
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Vidare hemställer jag kostnaderna skall belastaatt femte huvudtitelns
anslag Utredningar, m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hans hemställan.

Socialdepartementet
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Tabell 1 Totala kostnaderna fördelade budgetåröver 1.98889

198889 277 727 614 kr
198990 293 984 967 kr
199091 182 983 982 kr
199192 168 486 985 kr
199293 184 245 368 kr

Summa 107l 428 916 kr

Under budgetåret 199293 ñnns 586 beviljade biilstöd kommer attsom
utbetalas under budgetåret 199394.

Tabell 2 Fördelning i personkretsen bilstödskostnadema 198889av

Grupp Antal Medelkost Totalt

1 2 236 77 343 kr 172 939 [kr505
2 25 83 499 kr 2 087 lkr485
3 906 88 251 kr 79 955 lkr789
4 25 43 280 kr l 081 lkr999
5 830 31 647 kr 26 267 lkr255

Summa 4 022 282 332 kr033
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198990bilstödskostnademapersonkretseniFördelning3Tabell av

TotaltMedelkostAntalGrupp

kr823163 840kr79 61205821
kr8244 490kr84 733532
kr81285 196kr010939163
kr6792242kr51 737434
kr32481333kr35 6689485

kr4625662894 018Summa

bilstödskostnadema 199091i personkretsenFördelning4Tabell av

TotaltMedelkostAntalGrupp

kr440102 832kr85 480203ll
449 kr2103kr43976422

kr51054 112kr739896033
485 kr724kr61742174
297 kr22 320kr199445055

kr181183 2003702Summa

199192bilstödskostnadernapersonkretseniFördelning5Tabell av

TotaltMedelkostAntalGrupp

kr172 73994kr44399947l
kr5919243kr115 429342

915 kr46 022kr6371134053
kr372 627105 kr6264
kr11323 994kr670484935

kr9854861688851Summa
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Tabell 6 Fördelning i personkretsen bilstödskostnaderna 199293av

Grupp Antal Medelkost Totalt

1 966 106 705 kr 103 076 778 kr
2 74 99 839 kr 7 388 059 kr
3 438 123 840 kr 54 241 770 kr
4 8 53 415 kr 427 kr318
5 425 51965kr 22 085 118kr

Summa 1 911 187 219 043 kr

Antal beviljats bilstöd fördelat på budgetår ochpersoner som grupp

Budget- Grupp
år 0 1 2 3 4 5 Totalt

Uppgsakn. 0 2 0 4 0 3 9
198889 0 3278 40 1401 49 1297 6065
198990 1 1616 60 752 32 817 3278
199091 0 950 33 441 14 452 1890
199192 3 1026 S9 448 5 500 2041
199293 l 862 63 422 9 417 1774

Totalt 5 7734 255 3468 109 3486 15057

Källa: RFV

hela periodenFör fördelat på i procent:grupp

51,4
1,7
23,0

4. 0,7
5. 23,1
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budgetår ochpåanskaffningsbidrag fördelatfåttAntal grupperpersoner som

Totalt5432l

153 2324750 ll141396198889
214315215748341194198990
101579415 397520199091

89175305 120199192 490
91767433136479199293

72902563525311194079Totalt

harfemårsperiodenunder helautbetaltbilstödfått% dem51 somav
anskaffningsbidrag.också fått

ipåFördelning procent:grupper

4 532l
713556 2

perioden fördelatför helaMedelkostnad grupper

22 060 kr

127 kr25
18327 kr
29123 kr
581 kr235.



Bilaga 2 191

Antal fått anpassningsbidrag, fördelade efter tidpunktden de bevil-personer som
jats bilstöd efteroch anpassningsbidragets storlek

antal personerprocent

båkr 1-5 000 5 001-10 001-25000 10 000

8889 12,4 477 16,4 631 34,6 1334
8990 10,9 216 13,4 266 33,9 674
9091 9,8 108 8,6 95 34,3 380
9192 11,4 138 9,7 118 28,9 351

Total 11,5 939 13,6 1110 33,5 2739

25 001-50 000 50 001-100 000 000-250101 000

8889 42521,5 830 11,0 1243,2
8990 22,1 439 13,4 266 4,5 89
9091 27,9 309 12,6 139 534,8
9192 34528,4 13,5 164 6,0 73

Total 23,5 1923 12,2 994 4,2 339

001-500 500 001250 000

58889 0,8 32 0,l
8990 1,6 31 0,3 6
9091 1,7 19 0,4 4
9192 1,7 21 0,3 4

Total 1,3 103 0,2 19

Källa: RFV

10 001-kostmadsintervalletfåtttredjedel har anpassningsbidrag iEn
000 eller lägre.10 kr25 000 nivåmkr. fjärdedel har fått bidragEn

50 000 kr.femtedel har fått anpassningsbidrag änInte rmeren
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Källförteckning

SOU och Ds

Nytt bilstöd till handikappade, betänkande bilstödskommittén SOUav
1982:44

Bilstöd till handikappade. Förslag vidgad personkrets och samord-om om
ning avgivet särskild utredningsman Ds S 1986:11av

Ett samhälle för alla, Handikapputredningens slutbetänkande SOU
1992:52

Social trygghet och EES, slutbetänkande utredningen socialförsäk-av om
ringen och EG SOU 1993:115

RFV -material

Bilstödet till handikappade uppföljning utvecklingen avseendeav per--
sonkretsen RFV 1990:4m.m. anser

Bilstöd till handikappade Rättslägesanalys RFV 1991:1anser-
Bilstöd till handikappade fördjupad uppföljning försäkringskassomasav-
tillämpning och handläggning bilstödets regelsystem RFVav anser
1992:9

Bilstödet till handikappade. Domar oktober 1990-1992. Rättslägesanalys
RFV 1993:4anser
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1988:15rådAllmännaRFV:shandikappade,tillBilstöd

1992-bilstöd, PMförpersonkretsenutvidgningKonsekvenser avenav
01-29, RFV

motionerochutskottsbetänkandenPropositioner,

Propositioner

handikappadetillbilstödförbättrat88:991987Prop. om

Tilläggsbudget1251988 89:Prop.

Socialdepartementet6bil100199293:Prop.

funktionshindradevissatillserviceochstöd199293:159Prop. om

Utskottsbetänkanden

23SfU198788:

17198990: SoU

1SoU199091:

15SoU199192: SoU

15199293: SoU

Motioner

255,252, So249, So246, So238, SO212, So28, So198889: So
922447, T333,TSo324,So314,265, S0So

266,260, S0244, So227, So222, So214, SoSo211,198990: So
313305, So296, So290, SoSo

283,257, SoSo255,251, So245, So223, So217, S0199091: So
269Sf328,326, So297, So291, S0So

259,254, SoSo227,224, SO222, So208, S0207, So199192: So
908283, TSo

424297, So295, So291, So258, SoSo244,219, So199293: So
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FÖD-domar, publicerade

FÖD 1989:46

FoD 1989:51
FOD 1989:57 I-VI

FÖD 1990:5
FÖD 1990: 12 I-II
FÖD 1990:13 I-VII
FÖD 1990:23
FÖD 1990:35

FÖD 1991:4
FÖD 1991:5
FÖD 1991:6
FÖD 1991:29
FÖD 1991:30 I-II
FÖD 1991:33

FÖD 1992:7
FÖD 1992:8
FÖD 1992: 13
FÖD 1992:14
FÖD 1992:17
FÖD 1992:21
FÖD 1992:23

FÖD 1993:8
FÖD 1993:9

Bilstöd till handikappade. Redogörelse för förarrbeten, lagstiftning och
rättspraxis närmare analyssamt handikappbezgreppet. Examensarbe-en av

20 ht 1993,poäng,te, Susanna Pohl, Stockhmlms universitet, Juridi-av
cum

Statistik

Handikappade 1974-1989, SCB:s levnadsnivâiundersökning, 74,nr
Stockholm 1993



3Bilaga196

1993Stockholm1993, SCB,årsbokStatistisk

bilenOm

1993medrekommendationerRiksskatteverketsnaturaförmåner,Bil- och
1992:16värden, RSV Dtårs

Bil-SvenskochKonsumentverketpunkter,sidorstarkaBilar, svaga
1992provning,

Bilstatis-1988, ABnovember15lastbilar,personbilar, lättaNybilspriser,
tik

Bilstatistik1993,juli AB15lastbilar,personbilar, lättaNybilspriser,
Bilstatistik,och ABBilindustriföreningen1993,Sverige,iBilismen

1993Stockholm,

Övrigt
1990:4SoS Rapporthemmet,Vård utom
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Statsrådsberedningen Finansdepartementet
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Renaroller i biståndet- styrning ocharbetsfördelning Vårandesstämma och andras.-i effektiv biståndsförvaltning.[19] Kulturpolitiken internationalisering.och [35]
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Mästarbrevför hantverkare.[53]
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ArbetsmarknadsdepartementetReformeratpensionssystem.[20]
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