
 
 

Socialdepartementet 
     103 33 Stockholm 
 
 
 
 
 
 
Yttrande över promemoria S2013/4556/FST angående förslag på förändringar inom det 
statliga bilstödet.  
 
Reumatikerförbundet är en patientorganisation med runt 50 000 medlemmar. Det finns ca en 
miljon människor som har en reumatisk diagnos och räknar vi in övriga icke traumatiska 
sjukdomar i rörelseorganen är gruppen betydligt större. Dessa runt 80 olika reumatiska 
diagnoser påverkar individen väldigt olika. Vissa människor har nästan full funktionsförmåga 
medan andra kan vara helt beroende av olika enkla hjälpmedel men även av mer komplicerade 
hjälpmedel. Många är rullstolsburna. Det har dock hänt mycket de senaste 10-15 åren när det 
gäller vård- och behandling av de reumatiska sjukdomarna. Tidig diagnos och snabb 
behandling har lyckats bromsa sjukdomsförloppet och förhindra den leddestruktion som 
drabbar de som har inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Men alla svarar inte på 
behandlingen vilket gör att bland annat funktionsnedsättningar blir en konsekvens.  
Många av våra medlemmar har även andra reumatiska sjukdomar som inte har lika goda 
behandlingsresultat, dessa sjukdomar gör ofta att de personer som drabbas får en stor 
inskränkning ibland annat rörelseförmågan. Även dessa personer är i stort behov av 
exempelvis bilstöd.   
 
Bilstödet har för många av våra medlemmar under en lång tid varit ett viktigt stöd, som har 
inneburit en väsentligt ökad tillgänglighet och goda förutsättningar för arbete och studier.  
Reumatikerförbundet har varit medvetet om att dagens konstruktion av stödet inte är 
optimalt. Det som bland annat informerats oss är att de anslagna medlen inte är tillräckligt 
stora och som det framgår av promemorian så är årets pengar slut redan i augusti och nya 
medel tillförs först efter årsskiftet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, vi anser att det är 
behovet som ska styra eftersom vi vet att den samhällsekonomiska vinsten finns, men i en 
annan sektor.  
 
Reumatikerförbundet har även följande synpunkter att anföra på promemorian 
 
I huvudsak finns inga förslag vad gäller grundbidragets eller anskaffningsbidragets storlek. 
Däremot föreslås det att tidsgränsen återigen flyttas, från nio år till tio år.  
Reumatikerförbundet har lite svårt att följa resonemanget i förslaget till denna ändring.  
Det går både att säga nej till ett nytt anskaffningsbidrag om bilen fortfarande uppfyller 
kriterierna och är fullt ut fungerande och likaså går det att få ett nytt bidrag om fordonet inte 
gör detsamma.  
I promemorian framkommer det att fler kommer att beviljas nytt bilstöd utifrån 
undantagsreglerna om gränsen höjs från nio år till tio. Reumatikerförbundet anser att gränsen 
bör ligga kvar vid högst nio år. 



 
Prognoserna som Försäkringskassan har räknat fram visar med all tydlighet att 
kostnadsutvecklingen för anpassningsbidraget ökar i en hög takt både vad gäller antalet och 
per anpassning. Att det är ett reellt problem kan Reumatikerförbundet förstå.  
 
Det viktiga för oss är att de utförare som väljs ska hålla hög kvalitet och vara 
kostnadseffektiva. En väg att gå för att säkra kvalitén är att ackreditera eller certifiera alla de 
utförare som kan vara möjliga att välja för den som är föremål för bilstödet.  
När det gäller kravet att det ska vara minst två utförare som lämnar kostnadsförslag inför en 
anpassning är då inte nödvändigt, anser Reumatikerförbundet eftersom detta i så fall blir 
marknaden som avgör. Bäst och billigast vinner. Men grundkravet är en ackreditering.  
I framtagandet av parametrar för ackreditering ska Handikappförbunden vara delaktiga enligt 
vår mening. 
 
Frågan om lämpligt bilval är betydligt svårare att hantera. Vi förstår bevekelsegrunderna för 
att vilja öka regleringen vad gäller bilval. För individen är valet av bil den parameter som 
påverkar den enskilds kostnader. Förslaget att skärpa regelverket så att Försäkringskassan får 
möjlighet att stoppa ett fordonsval som är uppenbarligen olämpligt och som skulle generera 
en betydande merkostnad för anpassningen än vad som är olämpligt, blir då en 
bedömningsfråga. Här är det viktigt att Försäkringskassan får stöd och hjälp för att fatta 
korrekta beslut byggda på kriterier som är tydliga och enkla att följa. Reumatikerförbundet 
höjer ett varnade finger för att det finns risk för att skillnader i beslut kan uppstå. 
 
Transportstyrelsens roll blir viktig för att förslagen ska få den effekt som är tänkt. Vi anser att 
även här ska Handikappförbunden vara med i denna process om framtagandet av kriterier. 
Någon lista på godkända val av bilar vill Reumatikerförbundet däremot inte ha.   
 
Reumatikerförbundet ser det som viktigt att följa utvecklingen när det gäller bilstödet för att 
säkerställa att personer i behov av bilstöd och anpassningsstöd verkligen får det. Ökade 
kostnader för bilstöd kan innebära att fler individer i samhället blir delaktiga och får ett 
fullgott och värdigt liv. Målsättningen i samhället måste vara att vi höjer ribban som gör att 
fler kan arbeta och studera och vara aktiva samhällsmedborgare trots funktionsnedsättningar 
och/eller sjukdom. 
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