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Bilstöd – Ökade möjligheter till anpassning
(Promemoria 2019-09-13)
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat promemorians
förslag med utgångspunkt i hur de bedöms påverka rättssäkerheten och
effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
ISF tillstyrker förslaget att införa en generell höjdbegränsning när det gäller
vilka bilar det kan lämnas bilstöd för. Detta i syfte att bidrag ska kunna
lämnas för att anpassa en lägre bil, så att försäkrade personer med
funktionsnedsättning i så stor utsträckning som möjligt ska kunna använda
sin bil på samma villkor som andra bilister. Och inte tvingas köpa en bil
som är så stor att mobiliteten begränsas. ISF har inga synpunkter på den
exakta höjd som föreslås (avsnitt 4).
ISF tillstyrker förslaget att anpassningsbidrag ska kunna lämnas även för
anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för
normalt förekommande utrustning i bilen, om det finns särskilda skäl
(avsnitt 5).
ISF tillstyrker förslaget att kravet på särskilda skäl för att lämna
anpassningsbidrag för ett fordon som är äldre än fyra år eller har framförts
mer än 6000 mil ska gälla endast första gången den försäkrade personen
lämnas anpassningsbidrag för fordonet (avsnitt 6).
ISF vill särskilt framhålla förslagets positiva konsekvenser ur ett
barnrättsperspektiv. Behovet av anpassningar av familjens bil kan skifta i
takt med att barnet växer. Ökade möjligheter för anpassning av bilen utan
att särskilda skäl krävs skapar därmed bättre förutsättningar för
funktionsnedsatta barn att aktivt kunna delta i samhället och få effektiv
tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering och förberedelser till
arbetslivet. Detta är i linje med funktionsnedsatta barns rättigheter enligt
barnkonventionen.
ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen.
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Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektör Ola Leijon. Maria
Gustavson och Ellen Marinder har varit föredragande. I beredningen har
också Louise Grönqvist deltagit. Vid den slutliga handläggningen har den
administrativa chefen Annika Stegarp Perman, chefsjuristen Anna
Samuelsson, HR-ansvariga Caroline Carlsson samt enhetscheferna Mats
Granér och Pererik Bengtsson deltagit.
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