Nya regler. Vid årsskiftet ändrades reglerna för bilstöd för att minska kostnaderna för dyra efteranpassningar.
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» Med svårighet att åka
kollektivt
menas att
själva färdmedlen är
otillgängliga
eller om
terminaler och
hållplatser
skapar stora
problem. «
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Hitta lämplig bil
med hjälp av bilstöd
Bilstöd är ett ekonomiskt bidrag som ska göra det enklare för personer
med funktionsnedsättning att köpa och anpassa en bil efter sina
behov. Reglerna för bilstödet ändrades något vid årsskiftet för att
bland annat minska de ofta dyra efteranpassningarna av fordonen. Nu
premieras att det från början köps ett så lämpligt fordon som möjligt.

F

ör att kunna få bilstöd behöver
du ha stora svårigheter att förflytta dig och/eller att åka kollektivt.
Observera att ett långt avstånd
till kollektivtrafiken, eller glesa avgångar, inte gör att man automatiskt anses ha svårigheter att förflytta sig.
Det är i stället förflyttningsförmågan, med ett
eventuellt hjälpmedel inräknat om du har ett
sådant, man tittar på.
Med svårighet att åka kollektivt menas att
själva färdmedlen som bussar och tåg är otillgängliga, men det kan även gälla om terminaler och hållplatser skapar stora problem att
resa. Svårigheterna behöver även vara varaktiga. Med det menas att de ska finnas kvar
nio år eller längre när det gäller bilstödet. Du
behöver vid en ansökan om bilstöd styrka
detta med hjälp av läkarintyg. Mall för inty-

get kan hämtas på Försäkringskassans webbplats. Om du kommer att köra bilen själv ska
det även stå i läkarintyget att du kan göra det.
Ett ytterligare villkor för att få bilstöd är att
du tillhör en av bidragsgrupperna. Dessa är:
Grupp 1: Du behöver bilen för att kunna
arbeta, studera eller genomgå arbetslivsinriktad utbildning eller rehabilitering. Du är
under 65 år då du ansöker. Bidrag kan lämnas
till dig både som förare eller passagerare.
 Grupp 2: Du har sjukersättning, och har
tidigare fått bilstöd enligt grupp 1 för att
kunna arbeta eller studera. Bidrag kan lämnas
till dig både som förare eller passagerare.
Grupp 3: Du ska köra bilen själv, och är
18–49 år vid tiden för ansökan. Du behöver i denna grupp kunna köra fordonet själv.
Observera att om du även tillhör grupp 1 så
bör du i stället placeras i den bidragsgruppen.
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Grupp 4: Du har barn som är under 18 år
och bor hemma, och du behöver bil för att
förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska
köra fordonet själv.
Grupp 5: Du är förälder till barn med
funktionshinder, bor tillsammans med barnet och behöver fordonet för att kunna förflytta dig tillsammans med barnet.

LÄS MER:
QSocialförsäkringsbalken

52 kapitlet Bilstöd
QProposition 1987/88:99

– om förbättrat bilstöd till
handikappade
QProposition 2016/17:4

–Ett reformerat bilstöd
Qwww.forsakringskassan.

OM DU UPPFYLLER de grundläggande vill-

koren för att kunna söka bilstöd, finns det
sedan olika bidrag, dels för att kunna köpa
fordonet, dels för att anpassa fordonet.
Bidragen är skattefria.
Bidrag till inköp av personbil, motorcykel eller moped
För att kunna köpa en personbil kan du
få ett grundbidrag med högst 30 000 kronor.
Detta kan du få oavsett din årliga inkomst.
Ska du köpa motorcykel eller moped får du
grundbidrag med högst 12 000 respektive
3 000 kronor.
Om du har en låg inkomst kan du även få
ett anskaffningsbidrag. Helt sådant bidrag,
40 000 kronor, får du om din årliga bruttoinkomst är under 121 000 kronor. Vid högre
årsinkomst än 121 000 kronor minskas anskaffningsbidraget ju mer du tjänar. Överstiger din årsinkomst 220 000 kronor, det
vill säga cirka 18 300 kronor per månad,
kan du inte få något anskaffningsbidrag.
Observera att du inte kan få grundeller anskaffningsbidrag för fordon som
du redan äger. Observera även att om du
säljer bilen inom nio år från det att du fick
bidraget, blir du återbetalningsskyldig.
Beloppet minskas då med en niondel för
varje helt år som har förflutit sedan grundeller anskaffningsbidrag betalades ut.
Tilläggsbidrag för anskaffning av bil
Detta är ett kompletterande bidrag, utöver
grund- och anskaffningsbidrag. De lämnas i
tre fall och utesluter inte varandra:
Tilläggsbidrag A med högst 30 000 kronor är till för att du ska kunna köpa en bil
som måste anpassas på grund av din eller
ditt barns funktionsnedsättning.
Tilläggsbidrag B på 40 000 kronor ges
om du behöver köpa en extra rymlig bil. Det
kan exempelvis vara att du eller ditt barn
ska sitta kvar i rullstol under resan, om du
behöver flytta från rullstol till bilsäte inne i
bilen, eller behöver ta med en motordriven
rullstol eller liknande hjälpmedel i bilen.
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KONTAKT:
Du som är medlem i Neuroförbundet är välkommen
att kontakta våra rättsombud för enskild rådgivning när det gäller bilstöd.
Telefon: 08-677 70 19
Mejl: rattsombud@
neuroforbundet.se

Funktionshinderkrav.
Grundbidraget för att köpa
en bil är 30 000 kronor, men
den som har låg inkomst kan
även få ytterligare 40 000
kronor. Utöver dessa ﬁnns
även tilläggsbidrag att söka.

Tilläggsbidrag C kan ges om du behöver köpa
en bil med vissa originalmonterade anordningar
som är nödvändiga för din eller ditt barns funktionsnedsättning. Bidraget varierar beroende på anordning. Exempel på anordningar kan
vara elmanövrerad förarstol, bränsledriven
kupévärmare, fjärrstart till värmare, backvarnare, backkamera och elmanövrerad baklucka. En
förutsättning är att utrustningen inte är standardutrustning eller normalt förekommande
tilläggsutrustning. Vad som betraktas som detta
kan variera mellan olika bilmodeller och prisklasser och även över tid.
TRAFIKVERKET KOMMER TA fram kriterier för

vad ett fordon ska uppfylla, för att vara särskilt
lämpat för personer som behöver färdas i bilen med vissa förflyttningshjälpmedel. Kriterierna kommer att uppdateras regelbundet. Verket kommer även ta fram schablonbelopp när
det gäller olika originalmonterade anordningar
i tilläggsbidrag C. Du kan inte få tilläggsbidrag
för fordon som du redan äger.
Grundbidrag, anskaffningsbidrag och tillläggsbidrag får tillsammans inte överstiga vad
fordonet kostar. Om du har fått grundbidrag,
anskaffningsbidrag eller tilläggsbidrag, får
sådant bidrag beviljas på nytt tidigast efter nio
år. Undantag är om det finns skäl för det från
trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, eller om du kört minst 18 000 mil sedan
du fick grundbidrag, anskaffningsbidrag eller
tilläggsbidrag.
I nästa nummer tar vi upp anpassningsbidrag, samt bidrag till körutbildning och
körkortsutbildning. 

