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Sammanfattning
En enkätstudie genomfördes bland handläggare av bilstöd vid försäkringskassan.

Enkäten bestod totalt av 33 frågor. Svarsfrekvensen var drygt 65% (37 av 58).

Enkäten var uppdelad i fem olika delar: allmänna frågor, handläggning och beslut

om bilstöd, anpassningsärenden, rutiner efter utförd anpassning och kontakter

med andra myndigheter. Totalt handläggs mellan 3000 och 4000

bilstödsansökningar årligen och ungefär 2500 bilstöd beviljas per år. De som
svarade på enkäten handlägger ungefär 20% av alla bilstödsärenden. Variationen
mellan handläggarna med avseende på erfarenhet och antal ärenden var stor. Av

undersökningen framkom att 20 - 25 ärenden per år verkar vara en lagom volym

för att upprätthålla kompetensen. Den genomsnittliga avslagsfrekvensen var 34%

vilket stämmer ganska väl med det verkliga genomsnittet 37% för de senaste 11

åren. Trots att man anser sig ha tillräcklig medicinsk kompetens för att handlägga

bilstödsansökningar så verkar det inte alltid vara lätt att tillämpa de kriterier som

gäller. Anpassningsärenden föranleder större problem bl.a. eftersom det kan vara

svårt att veta vad som är ersättningsberättigat. Man brukar sällan följa upp om

anpassningsåtgärderna har fyllt sitt syfte. Det visade sig att hälften av hand-

läggarna anser sig inte ha tillräckliga kunskaper om anpassningar. Detta tyder på

att det finns behov av information och utbildningsinsatser. Det är endast få hand-

läggare (14%) som ställer särskilda krav på anpassningsfirmorna. Man anser att

det är kunden som skall göra detta vilket i och för sig är riktigt men inte rimligt.
Vidare är det bara hälften av handläggarna som kräver att bilen skall registre-

ringsbesiktigas innan anpassningsbidraget betalas ut. Det är ännu färre, bara 10%,

som kräver att anpassningen skall kontrolleras av en trafikinspektör. Resultatet

pekar på att det finns brister i hur man följer upp att målet med insatserna har

uppfyllts. Det visar också på att det finns ett behov av att utveckla rutiner och

metoder för att göra denna uppföljning. De fria kommentarerna visade också på

att det finns ett behov bland handläggarna om klarare riktlinjer, bättre utbildning,
mer information och bättre kommunikationer mellan involverade parter.
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Inledning
Denna rapport ingår som en del i projektet Testmetoder för handikappanpassade

förarplatser i personbilar som finansierats av Vägverket Fordonsavdelningen.

Uppdragsgivare vid Vägverket är Jan Petzäll. Vägverket (VV) har idag ett över-

ordnat ansvar för att både personer med funktionsnedsättningar och äldre skall

tillförsäkras samma villkor som andra medborgare när det gäller möjligheten att
förflytta sig inom hela transportsystemet (oavsett transportmedel) (Delén, 1999).
Detta innebär att det ställs krav på att trafikmiljön skall vara både säker och till-

gänglig. Dagens svenska samhälle har kommit att utformas så att allt fler personer

har blivit beroende av tillgång till bil för att fungera i samhället. För personer med
funktionsnedsättningar innebär tillgång till egen bil oftast en suverän möjlighet att
förverkliga sina behov av självständig och oberoende mobilitet. Bilen måste ofta
anpassas eftersom den inte är byggd för personer med funktionsnedsättningar.

Trots att en bil anpassas så är det inte säkert att anpassningen är tillräcklig eller att

den är utformad så att den optimalt passar för den enskilde föraren. Enligt de

rutiner som tillämpas idag är det inte nödvändigt att den anpassade bilen testas

tillsammans med den förare som sedan skall köra bilen. Det är känt att många

förare med funktionsnedsättningar inskränker sitt resande på grund av att det är

för ansträngande att köra, trots att bilen är anpassad. Avsikten med projektet är att

påbörja en utveckling av en generell testrutin för bilar med handikappanpassad

förarplats som tillgodoser säkerhet, funktion, komfort och trygghet för den indivi-

duella föraren. Innan ett förslag till förändring kan läggas fram är det av vikt att

kartlägga vilka regler och rutiner som styr verksamheten idag. Denna rapport be-
skriver arbetsmetoder och rutiner för handläggare av bilstödsärenden. Även an-

passningsföretag och trafikinspektörer vid Vägverket har på samma sätt fått svara

på liknande enkäter inom ramen för dettaprojekt. Resultaten av dessa undersök-

ningar redovisas i separata rapporter. I projektet har ytterligare en rapport getts ut
Regler och rutiner för godkännande av handikappanpassade förarplatser i person-

bilar - med en internationell utblick (Fulland & Peters, 1999). Denna rapport ger
en bakgrund och jämför nationella regler och rutiner med vad som tillämpas i
andra länder samt ger vissa förslag till åtgärder.

Vi vill göra läsaren uppmärksam på några ordval som vi gjort i rapporten. Det
förkommer många uttryck för förare med funktionsnedsättningar, t.ex. handi-

kappade förare, förare med funktionshinder. Vissa beteckningar är rent felaktiga

och vissa är mer eller mindre lyckade. Vi har valt att genomgående använda ut-

trycket bilförare med funktionsnedsättningar i rapporten eftersom vi tycker att det

är en mer korrekt beskrivning av situationen. Beteckningen funktionshinder före-

kom dock på vissa ställen i enkäten och där har det fått stå kvar. RFV och VV an-

vänder också beteckningen funktionshinder i sina dokument och avser då funk-

tionsnedsättning.

Författarna vill rikta ett varmt tack till projektets referensgrupp (Jan Petzäll,

Lars Holm, Allan Sjölander, Per Dahl, Margareta Delén (alla från Vägverket) och

Pelle Kölhed, RTP) och de handläggare vid försäkringskassan som deltagit i

undersökningen samt Benny Nielsen, AmuGruppen och John Fulland, Fulland
Mobility Consult.
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Bakgrund
Handläggare av bilstödsärenden vid Försäkringskassorna (FK) spelar en mycket
viktig roll i det som vi valt att kalla för förmedlingsprocessen för bilförare med

funktionsnedsättningar. Figur 1 beskriver schematiskt förmedlingsprocessen och

där kan man se när handläggarna vid försäkringskassan kommer in i processen.

För en utförligare beskrivning av förmedlingsprocessen hänvisas till rapporten

Regler och rutiner för godkännande av handikappanpassade förarplatser i person-

bilar - med en internationell utblick (Fulland & Peters, 1999) och RRVs utred-

ningar om bilstödet (RRV, 1999).

Bilstöd är en rättighet som regleras i sociallagstiftningen (se bilaga 3). Hur den

skall tillämpas beskrivs i RFVs allmänna råd (RFV, 1996). Berättigad till bilstöd

är den som har en varaktig funktionsnedsättning som medför väsentliga svårig-

heter att förflytta sigpå egen hand eller att använda allmänna kommunikations-

medel. Med varaktig avses bestående eller minst i regel sju år. Väsentliga förflytt-

ningssvårigheter har den som är beroende av olika hjälpmedel för förflyttning

men även svåra astmatiska besvär eller likande kan räknas hit. Det är socialför-

säkringsnämnden som tar beslut om bilstöd skall utgå efter att ärendet har beretts

av en handläggare på försäkringskassan. Det kan uppstå tolkningsproblem i sam-

band med ansökan om bilstöd. RFVs allmänna råd är avsett som stöd till de som

skall handlägga bilstödsärenden.

Kortfattat kan bilstödet beskrivas på följande sätt. Först och främst måste den

sökande tillhöra en specificerad personkrets. Dessutom måste funktionsnedsätt-

ningen uppfylla villkoren m.a.p.varaktighet och förflyttningssvårigheter. Person-

kretsen består av fem grupper:

l. Personer under 65 år med funktionsnedsättningar och som är beroende av
bil för att arbeta eller studera.

2. Personer under 65 år med funktionsnedsättningar och som slutat arbeta och
har förtidspension eller sjukbidrag.

3. Övriga personer med funktionsnedsättningar i åldern 18 - 49 år.
4. Föräldrar med funktionsnedsättningar som har barn under 18 år.
5. Föräldrar med barn som har funktionsnedsättningar.

Fyra olika bidrag kan ges:

1. Grundbidrag för inköp av bil som uppgår till 60.000.
2. Anskaffningsbidrag (inkomstrelaterat) på högst 40.000.

3. Anpassningsbidrag för nödvändiga ombyggnationer av bilen.

4. Bidrag för körkortsutbildning.

De två första bidragsformerna avser hjälp för inköp av bil. Även om val av bil kan

vara ett kritiskt moment i processen så var det inte ett huvudintresse i föreliggande
undersökning. Den mest intressanta bidragsformen var istället det som kallas an-

passningsbidrag. Detta bidrag är avsett för att täcka kostnaderna för nödvändiga

anpassningsåtgärder i bilen med syfte att göra bilen brukbar för en förare med
funktionsnedsättningar, det vill säga att anpassa bilen till förarens resurser och
behov. Detta bidrag har ingen specifik övre gräns utan nödvändig anpassning skall
kunna bekostas fullt ut med detta bidrag. Den fjärde bidragsformen, bidrag för
körkortsutbildning, är mycket ovanlig, mindre än 1% av resurserna används för
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denna. Man borde egentligen undersöka möjligheterna att använda detta bidrag

mer eftersom det skulle kunna vara relevant för många personer med funktions-

nedsättningar utifrån tanken att bilstödet skall vara en hjälp för att kompensera

funktionsnedsättningar. Vissa funktionsnedsättningar medför att den blivande

föraren är i behov av extra utbildnings- och träningsresurser. Detta är en princip

som man bl.a. tillämpar i Belgien (se Fulland & Peters, 1999).
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Figur 1 Schematisk beskrivning av processen från körkortsansökan till avklarad

körkortsutbildning och anpassad bil.

För att återgå till fysiska fordonsanpassningar så kan man i RFVs allmänna råd
läsa om vilka grunder som skall tillämpas för avgöra vilka anpassningsåtgärder

som kan betalas med anpassningsbidraget. Under rubriken Behovet av anpass-

ning kan man läsa att Anpassningsbidrag lämnas enligt FBH (Förordningen om

bilstöd till handikappade) till den anpassning av bilen som behövs för att den bil-
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stödsberättigade skall kunna bruka den (RFV, 1996, sid. 25). På ett annat ställe i

samma dokument talar man om nödvändig anpassning. Vidare rekommenderas att

behovet av anpassning styrks genom tekniskt yttrande från VV, Hjälpmedels-

institutet (HI) eller anpassningsföretag. Av detta kan man sluta sig till att det är

kritiskt hur man definierar vad som är nödvändigt. Medicinska skäl kan också

åberopas för en viss anpassningsåtgärd och RFV rekommenderar i dessa fall att
anpassningsbehovet styrks av läkare. Vidare rekommenderar RFV att anpass-

ningsbidrag inte skall ges ifall den bil som ska anpassas bedöms som olämplig.

Vid tveksamma fall kan kassan begära tekniskt yttrande från Vägverket eller

Hjälpmedelsinstitutet (se även Peters & Östlund, 1999). Viss utrustning i bilen

undantas, t.ex. automatisk växellåda, servostyrning, elfönsterhissar och centrallås.

Det vill säga utrustning som kan levereras direkt från fabrik. I många fall behöver

detta inte vara något större problem då alltfler bilar har dessa funktioner som

standard. En svårare tolkningsfråga blir det i de fall en biltillverkare samarbetar

med en anpassare och kan erbjuda viss anpassning som extra utrustning. Det kan

vara positivt, ur kundens synvinkel (garanti och kvalité), att biltillverkare och

anpassare samarbetar, men det kan få mycket negativa konsekvenser med avse-
ende på anpassningsbidraget. I RFVs allmänna råd tar man inte upp frågan om att
bilen skall vara säker utan man inriktar sig på nödvändiga åtgärder för att göra
bilen brukbar. Detta är klart otillfredsställande och man borde åtminstone kräva

att bilen är besiktigad och godkänd innan bidraget betalas ut. Detta har också

påpekats av RRV (1999).

De flesta bilanpassningar som utförs i Sverige betalas till största delen av

socialförsäkringen genom bilstödet. Bilstödet administreras av FK på lokal eller

regional nivå. Ungefär 2500 bilstöd beviljas årligen via FK (Peters, 1998, RRV,

1999). Det ska tilläggas att av de beviljade bilstöden tas ca 100 bilstöd inte ut

årligen. Avslagsfrekvensen har under de senaste åren varierat mellan knappt 30%

och drygt 40% (RRV, 1999). Stora variationer har också förekommit mellan olika

kassor. Ansökan om bilstöd görs på en särskild blankett (se bilaga 2) och beslut

om bilstöd tas av socialförsäkringsnämnden (SFN). Det är viktigt att betona att

bilstödet bygger på en rättighetslagstiftning. Tyvärr har statsfinansiella budget-

restriktioner lett till att många personer som är berättigade till bilstöd inte fått sitt

bilstöd utbetalt, eftersom anvisade medel har tagit slut i förtid. Dessa har fått

vänta till nästkommande år för att få sitt bilstöd. Detta har lett till en ohållbar

situation och under hösten (1999) har RFV tagit ett beslut om att överskrida bud-

geten för bilstödet. Detta borde förhoppningsvis leda till åtgärder som gör att

bilstödet kan komma att fungera som det är avsett. I arbetet inom detta projekt har

utgångspunkten varit att bilstödet skall fungera som en rättighet för de som

behöver det. Det vill säga man ska inte betrakta bilstödsmedlen som en fix summa

pengar som skall fördelas så rättvist som möjligt, utan regering och riksdag skall

anvisa medel så att avsikten i lagstiftningen går att realisera. Det vill säga en säker

mobilitet för personer med funktionsnedsättningar och då speciellt för personer

med funktionsnedsättningar som vill och kan köra egen anpassad bil. Emellertid

skall man se till att bilstödsmedlen används så effektivt som möjligt för att nå

målet. Dessutom finns det enligt vårt förmenande anledning till att bl.a. se över

gällande restriktioner för personkretsen (se VTIs remissvar på RRVs utredning

(RRV; 1999) om bilstödet).

Utgångspunkten för Vägverkets direktiv angående krav för körkortsinnehav för

förare med funktionsnedsättningar är att protes eller anpassning skall kompensera
förarens funktionsnedsättningar och att dessa förare skall bedömas efter samma
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krav som alla andra körkortsaspiranter (VVFS 1996:200). När förarprovet är

avklarat skall trafikinspektören ange de villkor som skall anges på körkortet.

Tidigare var detta utformat som en särskild villkorshandling som alltid skulle

kunna visas upp tillsammans med körkortet, men i och med införandet av de nya

EU-körkorten använder man sig av ett kodsystem som anger vilka funktionsned-

sättningar som föraren har och vilken anpassning som krävs i bilen (se även Peters

& Östlund, 1999). Särskild villkorshandling kan vara nödvändig även i dag.

Trafikinspektören kan också bli inkopplad för att bedöma om en förarplats-

anpassning stämmer överens med förarens behov enligt vad som beskrivits ovan
(se även Peters & Östlund, 1999).
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Metod

Kontakt

Enkäten skickades ut till försäkringskassor inom Östergötlands, Göteborg/Bohus,

Hallands, Malmöhus och Stockholms län som handlägger bilstödsärenden. Dessa

hade identifierats genom kontakter med olika försäkringskassor och med hjälp av

referensgruppen. Enkäterna skickades ut per post och de som inte svarade inom

angiven tid fick en påminnelse per brev.

Enkätutformning

Enkäten var uppdelad i följ ande fem delar:

I. Allmänt om bilstödsärenden

II. Handläggning och beslut om bilstöd

III. Anpassningsärenden (förarplats, dvs. allt som har med föraren att
göra)

IV. Rutiner efter utförd anpassning - leveranskontroll

V. Kontakter med andra myndigheter (bilstödsärenden)

Enkäten bestod sammanlagt av 33 frågor. Enkäten utformades vid VTI med stöd

av referensgruppen, som bidrog med synpunkter och kommentarer. Även en er-
faren handläggare vid försäkringskassan lämnade sina synpunkter på enkäten

innan den distribuerades. Enkätutformningen speglar i stort den roll som försäk-

ringskassans handläggare har i förmedlingsprocessen från ansökan om körkorts-
tillstånd till avklarat förarprov och anpassad bil (se även figur 1).

Resultat

Enkätsvaren finns summerade i bilaga 1. Där kan man också läsa de fria kommen-

tarer som gjordes i samband med vissa frågor. I denna del av rapporten redovisas

enkätsvaren mer överskådligt och sammanfattande.

Svarsfrekvens

Totalt 58 handläggare identifierades inom de utvalda regionerna. Det fanns möj-
lighet att svara på enkäten anonymt, men de som svarade med namn fick löfte om

att få ta del av avrapporteringen. Av de 38 inkomna svaren var ll anonyma, 9
från Östergötland, 7 från Göteborg/Halland/Trollhättan, 6 från Skåne/Småland

och 5 från Stockholmstrakten. Svarsfrekvensen var 66%. Någon bortfallsanalys

har inte gjorts. Men man kan tänka sig några olika orsaker till att tillfrågade hand-

läggare har avstått från att svara. En orsak kan vara att man inte (längre) hand-

lägger bilstödsärenden. En annan kan vara stor arbetsbelastning vilket också på-
talades vid personliga kontakter med handläggare. Men det finns troligtvis även
andra orsaker till att man inte svarade.

Del I. Allmänt om bilstödsärenden

De handläggare som svarade hade i medeltal handlagt körkorts-/bilstödsärenden i
6,5 år, som mest i 14 år och som minst i 1 år. Antalet ärenden, som i genomsnitt
handläggs per år, var 22 och fördelade sig på ett sätt som framgår av figur 2.

Totalt ca 750 ärenden handläggs per år (1998 drygt 700) av de som svarade. En-

staka personer handlägger så mycket som mellan 50 och 100 ärenden per år.
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Svaren på en fråga om hur många ärenden som handlades under 1998 visade på en

något nedåtgående trend med ett genomsnitt på 20ärenden.
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Figur 2Fördelning av totala antalet ärenden på handläggare per år.

I en påföljande fråga fick handläggarna ange om de tyckte att antalet ärenden var
för få, för många eller lagom. 16% tyckte att det totala antalet ärenden var för litet

(i medel 7 ärenden per år), 73% tycker att antalet ärenden var lagom (i medel 25

ärenden per år) och 11% tycker att de var för många (i medel 24 ärenden per år),
enligt figur 3.

16% 1 1 °/o

El För många

El lagom

I För få

 

Figur 3 Handläggarnas inställning till antalet ärenden.

Flera handläggare understryker vikten av att ha tillräckligt många ärenden för att
få rutin i arbetet. Ett problem verkade emellertid vara att handläggarna var be-
lastade av andra uppgifter, vilket gav mindre tid åt bilstödsfrågorna, som för

Övrigt uppfattas vara en mycket positiv arbetsuppgift. Denna fråga besvarades av

37 handläggare.

På frågorna om hur antalet ansökningar om anskaffnings-, anpassnings- och

utbildningsbidrag fördelade sig på det totala antalet ärenden under år 1998,

uppstod i flera fall missförstånd (till följd av en något oklart formulerad fråga).

Till följd av detta bedömdes endast 14 svar (av 35 - 36 svar) kunna användas,

dock med viss reservation för att svaren trots tolkning ej stämmer. 61% av

ärendena omfattade ansökan om anskaffningsbidrag, 79% anpassningsbidrag och

6% utbildningsbidrag, se vidare figur 4.
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Figur 4 Andel bilstödsärenden som omfattar ansökan om anskaWingsbildrag,

anpassningsbidrag och atbildningsbidrag.

Andelen avslag bland ansökningarna var i medel 28%, jämt fördelat över 0% till
60%. Denna siffra visar hur andelen avslag bland handläggarna fördelar sig, utan

hänsyn till det totala antalet ärenden. Om man tar hänsyn till antalet ärenden som

var och en uppger sig handlägga så visade det sig att den genomsnittliga avslags-
frekvensen istället var 34%. Detta tyder på att handläggare som har många
ärenden har en högre andel avslag än de med färre. Svarsfrekvensen på denna

fråga var 84%.

Del II. Handläggning och beslut om bilstöd

Utbildning

Av 37 svarande angav 10 (27%) att de inte erhöll någon utbildning i samband med

att de fick börja handlägga bilstödsärenden. Den utbildning som de övriga 27

genomgick varierade mycket mellan handläggarna. Utbildningen kunde bestå i

enklare information, lokal utbildning, adeptperiod med en erfaren kollega, eller

någon formav internutbildning.

Bedömning av rätt till bilstöd

Vid bedömning om en sökande har rätt till bilstöd utgår handläggarna i första

hand från fastställda villkor i bilstödsförordningen (FBH) och RFVs allmänna råd.

Flera handläggare lägger stor vikt vid att bedöma möjligheter att nyttja alternativa
förflyttningsmöjligheter (t.ex. allmänna kommunikationsmedel). Endast i ett fåtal
fall ingår personlig kontakt med den sökande i denna fas.

För de flesta (31 av 37) var alltid läkarutlåtande från behandlande läkare

väsentligt för att kunna bedöma en bilstödsansökan. Motsvarande utlåtande från

förtroendeläkare verkade inte lika ofta vara väsentligt. Fyra av 37 ansåg att ut-
låtande från förtroendeläkaren alltid var väsentligt under det att 33 ansåg att det

var det ibland eller ofta. Mer än 75% av de svarande ansåg sig alltid eller ofta ha

tillräcklig medicinsk kompetens för att kunna bedöma ansökningar om bilstöd.
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Del III. Anpassningsärenden (förarplats, dvs. allt som har
med föraren att göra)
När försäkringskassans handläggare ska bedöma behovet av anpassning är den ab-

solut viktigaste utgångspunkten det medicinska utlåtandet samt tekniskt yttrande

från Vägverkets trafikinspektörer. Flera handläggare kommunicerar även med den

sökande personligen, både före och efter genomförd anpassning, se figur 5.
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21 °/o
Före anpassning Efter anpassning

Figur 5 Andel handläggare som brukar tröja den sökande före och efter genom-

förd anpassning.

För övrigt verkar man lita till egna erfarenheter och kontakter med kollegor,

anpassningsföretag och arbetsterapeuter.

Offerthantering

Frågor som berörde offerthantering hade utformats så att de svarande fick ge fria

svar. Svarsfrekvensen var genomgående hög. Försäkringskassornas handläggare

ställer enligt svaren sällan krav på vilka anpassningsfirmor som får lämna offerter

på anpassningar. I regel är det den sökande som ska ta in offerter, även om flera

handläggare hjälper den sökande genom att hänvisa till firmor som har anlitats

tidigare. Krav som ställs på en offert är oftast att den ska vara tillräckligt

detaljerad och grunda sig på det tekniska yttrandet från trafikinspektören (för
exempel se Peters & Östlund, 1999). I de fall det finns fler än en offert, vilket är

sällan, jämförs offerterna främst utifrån hur väl anpassningarna stämmer överens
med den sökandes behov. Därefter jämförs offerterna med avseende på pris.

Alla svarande har mer eller mindre frekvent kontakt med andra instanser vid

bedömning av anpassningsofferter. De främsta kontakterna var kollegor och

personal vid vägverket, se vidare figur 6. Exempel på andra kontakter var handi-

kapporganisationer, anpassare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.
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Figur 6 Andel handläggare som tar kontakt med kollegor och andra instanser vid

bedömning av anpassningsofferter.
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Två tredjedelar av handläggarna anser sig ha tillräcklig kunskap om bilkörning för

att kunna bedöma offerter från anpassningsföretag. En tredjedel anser sig ha till-
räckliga fordonstekniska kunskaper, och hälften anser sig ha tillräcklig kunskap
om bilanpassning för att kunna bedöma offerter, se figur 7.

 

Handläggarnas tilltro till sina kunskaper
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Figur 7 Andel handläggare som anser sig ha tillräckliga kunskaper inom olika

kompetensområden för att kunna bedöma offerterfrån anpassningsföretag.

Del IV. Rutiner efter utförd anpassning - Ieveranskontroll

Endast 14% (5 av 35) av handläggarna ställer krav på anpassningsfirmornas
arbete och vilka komponenter som används, även om handläggarna framhåller att

anpassningen ska vara funktionell och trafiksäker. Några menar också att det är

upp till kunden att ställa krav på anpassningsföretaget. Det påpekas dock av de
svarande att det emellertid är viktigt för ett anpassningsföretag att handläggaren

och kunden är nöjda, eftersom handläggaren kan besluta sig för att inte hänvisa till

den firman igen.

De flesta handläggarna (29 av 36) ställer krav på att få besked om förändringar

som görs i anpassningen jämfört med den ursprungliga offerten. Endast hälften

svarade att de kräver att bilen och anpassningen ska godkännas av bilprovningen

innan anpassningsbidraget utbetalas. Endast 4% kräver att en trafikinspektör ska

godkänna bilen tillsammans med anpassningen, se figur 8.
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förändringar utbetalning trafikinspektör

Figur 8 Krav som försäkringskassans handläggare ställer på anpassningsfirman

och anpassningen.

Drygt åttio procent av handläggarna tycker att man borde kräva en certifie-

ring/ackreditering av verkstäder som får utföra fordonsanpassningar (vilket redan

föreslogs i Rätten till ratten SOU 1994:55).

Del V. Kontakter med andra myndigheter (bilstödsärenden)
Flertalet handläggare (84%) ansåg att kontakterna med Vägverket fungerar

mycket bra eller bra. Även kontakterna med bilanpassningsföretag och sjukvården

menade man fungerade övervägande bra eller mycket bra. Angående kontakterna

med Svensk Bilprovning har de flesta ingen åsikt i denna fråga, men de som har

det anser att kontakterna fungerar bra, se vidare i tabell 1. Det är värt att notera att

ingen ansåg att kontakterna med någon instans fungerar mycket dåligt och mycket
få dåligt.

Tabell 1 Kontakter med andra myndigheter ochföretag.

 

    

Kontakt Antal Mycket Bra Varken Dåligt Mycket Vet ej

svar bra bra eller dåligt
dåligt

Vägverket 37 51% 33% 5% 0% 0% 11%

Anpassarna 37 24% 57% 13% 3% 0% 3%

Bilprovningen 33 1 1% 27% 11% 0% 0% 51%

Sjukvården 37 8% 68% 19% 5% 0% 0%

         

En fråga rörde handläggarnas inställning till ett kompetenscentra dit bl.a. personer

med funktionsnedsättningar skulle kunna vända sig i körkorts- och fordonsan-

passningsfrågor. Av 30 svarande var 27 positivt inställda till ett sådant centra. De
positivt inställda menade att detta skulle kunna effektivisera förmedlingspro-

cessen och resultera i säkrare och jämnare kvalité på anpassningarna.

De tre handläggare som var negativt inställda till ett kompetenscentra hävdade

att det inte finns något behov för ett sådant centra, eftersom samarbetet med olika

instanser redan fungerar bra och kunskap finns samlad hos Hjälpmedelsinstitutet

och en större anpassningsfirma.

Avslutningsvis fick de svarande möjlighet att ge exempel på vad som kan vara

problematiskt med bilstödsärenden och berätta om vad man saknar idag. Det var

25 av de 37 svarande som beskrev vad de upplevde som problematiskt och 17 som
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gav exempel på vad de saknade. Situationer som kan uppfattas problematiska är

framför allt då det visar sig att anpassningen inte möter kundens behov och förut-

sättningar, och när det finns behov av anpassningar som försäkringskassan inte får

ersätta, som t.ex. automatväxel och kupévärmare. Problem kan för övrigt uppstå

då en eller flera av de inblandade instanserna saknar tillräcklig kompetens, vilket

kan leda till felaktiga anpassningar, dröjsmål och dyra anpassningar. Det verkade

också föreligga ett generellt önskemål om mer information, bättre utbildning, mer

kontakter och tydligare riktlinjer för att underlätta handläggningen av bilstöds-

ärenden.
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Diskussion

Del I. Allmänt om bilstödsärenden

I genomsnitt har knappt 4000 bilstödsärenden handlagts under de senaste 11 åren

(1988 - 1998). Under de senaste åren (1997 och 1998) har dock nivån legat på
drygt 3000 ärenden. Det totala antalet ärenden som handläggs av de som svarat på

enkäten var ungefär 750 ärenden per år och drygt 700 år 1998. Detta innebär att

de som svarat (38 personer) handlägger ungefär 20% av alla bilstödsärenden. Om
man utgår från detta så skulle man kunna uppskatta att antalet handläggare av bil-

stödsärenden bör vara ungefär 190. Osäkerheten i denna siffra är mycket stor,

vilket beror på att det förekommer stora lokala skillnader. I varje fall är antalet
handläggare avsevärt större än trafikinspektörer som arbetar inom området.

Erfarenheten bland handläggarna tycks variera mycket, dels i antalet år av er-

farenhet, dels i antalet ärenden per år. Antalet ärenden varierar så mycket som

mellan 3 ärenden och 100 ärenden, även om de flesta har mellan 6 och 25 ärenden

per år. Möjligheterna för de mindre erfarna handläggarna att handlägga bilstöds-

ärenden på ett kvalificerat sätt är utifrån detta resultat inte så goda som de borde

vara. Likaså kan det uppstå problem i form av tidsbrist för enskilda fall ifall hand-

läggaren är hårt belastad av andra uppgifter.

De flesta handläggarna, 73%, anser att antalet ärenden (i genomsnitt 25 ären-

den/år) är lagom, några (16%) anser att de är för få (i genomsnitt 7 ärenden/år)

och endast ett fåtal (11%) anser att de är för många (i genomsnitt 24 ärenden/år).

Acceptansen för även ett stort antal bilstödsärenden kan sannolikt hänföras till att

handläggarna tycker att det är stimulerande att arbeta med bilstödsfrågor, men

framför allt att det är rutinen som gör att de kan utföra sitt arbete väl. Av resultatet

kan man sluta sig till att drygt ett 20-tal ärenden verkar vara en lämplig nivå även

om några tyckte att det var för mycket. Det viktigaste är nog dock att antalet inte

är för litet för att ge handläggaren en möjlighet att bygga upp sin erfarenhet och

kompetens. Detta skulle tala för att det är bra om bilstödsärendena hanteras mer
centralt eller regionalt.

Andelen avslag bland alla ansökningar (anskaffning, anpassning och utbild-

ning) varierade mellan 0% och 60%, med ett medelvärde på endast 27%. Den

genomsnittliga avslagsfrekvensen enligt RFVs uppgifter är 37% (RRV, 1999).

Om man viktar de uppgivna avslagsfrekvenserna med det antal ärenden som varje

handläggare, har så finner man att en mer korrekt genomsnittlig avslagsfrekvens

bland de svarande var 34%, vilket stämmer bättre med RFVs uppgifter. Men det

visar också på att de handläggare som har många ärenden också har en större

avslagsfrekvens. Vad detta skulle kunna bero på kan vara svårt att säkert veta,

men en orsak kan vara att handläggare som haft ett fåtal ärenden med hög

avslagsfrekvens har avstått från att svara på enkäten beroende på att de inte anser

sig ha tillräcklig erfarenhet. Vid ett avslag fullföljs ju inte processen om det inte
går till ett överklagande. Men det kan säkert finnas flera förklaringar. Om man

anser, som många sökande gör, att chansen för att beviljas bilstöd är mycket

osäker så skulle man eventuellt kunna tänka sig att möjligheterna vore bättre för

en sökande som får en handläggare med få ärenden, men det motsägs av föregå-

ende resonemang. Den stora variationen indikerar att risken att få avslag på sin

ansökan om bidrag varierar mycket mellan olika försäkringskassor. Anledningar

till detta kan vara att det saknas tillräckligt utförliga kriterier vid bedömning av

bidragsansökningar, handläggarnas kunskap och insikt i handikappärenden varie-

rar, och olika handläggare kan vara olika restriktiva. Detta med variationer i
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avslagsfrekvens är ett problem som undersökts i tidigare utredningar som RFV

själva har gjort. I RRVs utredning menar man dock att bedömningen av om den

sökande är berättigad till bilstöd inte är något större problem, men att handikapp-

organisationer och enskilda individer inte delar denna uppfattning. Resultaten från

denna undersökning kan nog inte ge ett bättre svar på denna fråga och det verkar

som om handläggarna själva inte anser att det är något större problem att avgöra

vem som är berättigad till bilstöd. Emellertid kan man göra följande reflexion: De

kriterier som gäller för beslut om bilstöd rör tillhörighet (personkretsen), var-

aktighet av funktionsnedsättning och väsentligheten av funktionsnedsättningen.

De två första kriterierna borde inte bereda så stora problem men det tredje kriteriet

är inte helt lätt att tillämpa. Vad som är väsentliga förflyttningssvårigheter kan

vara svårt att bedöma och kräver ett helhetsperspektiv. Detta är något som har

påpekats i VTIs remissvar på RRVs utredning. Man skall inte glömma att målet

bör vara att hjälpa personer med funktionsnedsättningar till en säker mobilitet.

Del II. Handläggning och beslut om bilstöd

Knappt en tredjedel av desvarande erhöll någon form av utbildning i samband

med att de fick börja handlägga bilstödsärenden. Utbildningen varierade i sin tur

mycket mellan olika försäkringskassor. Det finns ingen fastslagen utbildningsplan

för handläggare av bilstödsärenden, varför handläggarna i stor utsträckning måste
lita till erfarenhet och hjälp från erfarna kollegor. Det verkar inte rimligt att hand-

läggarna ska lära sig yrket endast via erfarenhet av ett antal bilstödsärenden, efter-

som det innebär att handläggningen kan bli undermålig innan tillräcklig erfaren-

het är uppnådd. Visserligen ger RFV allmänna råd och rättsfall en vägledning men

det vore att rekommendera att handläggarna fick genomgå en fastslagen utbild-

ning och en adeptperiod tillsammans med en erfaren kollega. Ett problem som

man måste beakta i detta sammanhang är att olika funktionsnedsättningar kan ge

mycket olika problembild.

Vid bedömning om en sökande är berättigad till bilstöd, anses läkarutlåtandet

vara mycket viktigt. Ett läkarutlåtande skall ge handläggaren besked om den

sökande har en varaktig funktionsnedsättning och om funktionsnedsättningen ger

väsentliga förflyttningsproblem. Det senare innebär att även alternativa färdsätt

skall utvärderas. Handläggaren kan själv avgöra om den sökande tillhör person-

kretsen. Utifrån detta bedömer handläggaren om den sökande är berättigad till bil-

stöd och framlägger ärendet för SFN. Vid tveksamma fall konsulteras förtroende-

läkaren. Tre fjärdedelar av de svarande anser sig ha tillräcklig medicinsk kompe-

tens för att bedöma bilstödsansökningar och bara en fjärdedel ansåg att de bara

ibland eller aldrig hade tillräcklig kompetens.

Del III. Anpassningsärenden (förarplats, dvs. allt som har
med föraren att göra)

Handläggarna utgår framförallt från det medicinska utlåtandet och remissvar

(tekniskt yttrande) från Vägverkets trafikinspektörer vid bedömning av behov av
anpassning. I flera fall förekommer även en dialog med den sökande, kollegor,
anpassningsföretag och arbetsterapeuter. Tilltron till egna erfarenheter av liknande
fall spelar också en viktig roll. Det är mycket viktigt att handläggaren i detta

skede skapar sig en korrekt uppfattning om den sökandes behov och förut-

sättningar, eftersom en felaktig bedömning kan leda till en anpassning som inte
stämmer överens med föraren. Det är därför anmärkningsvärt att endast 54% av
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handläggarna träffar den sökande personligen före anpassningen. Det är självklart

även viktigt att efter utförd anpassning kontrollera att anpassningen verkligen

möter den sökandes behov och förutsättningar. Endast 21% av handläggarna
brukar träffa den sökande i detta skede. Troligtvis kan detta bero på att

handläggaren uppfattar sin uppgift som att enbart se till att bidragsärendet admini-

streras på ett korrekt sätt. Ärendet borde rimligtvis inte vara slutfört förrän man

kontrollerat att syftet med stödet är uppnått. Detta visar sig nog också i att endast

hälften av handläggarna kräver att bilen skall vara besiktigad och godkänd innan
bilstödet betalas ut (se nedan).

Det finns ingen utarbetad generellt tillämpad praxis för att ta in anpassnings-

offerter från flera anpassningsföretag och jämföra dem mot varandra utifrån t.ex.

anpassningens lämplighet i förhållande till föraren, trafiksäkerhet och pris. An-

svaret ligger på den sökande att skaffa fram offerter även om handläggarna i

många fall hjälper till. Krav på offerter från fler firmor verkar inte finnas. Flera

handläggare anger att de kan hänvisa till en firma som de anser lämplig (utifrån

firmans kompetens, samarbetsförmåga, priser etc.). Denna typ av selektion sker

således utifrån handläggarnas erfarenhet av olika firmor. En fördel med detta för-

farande kan vara att mindre seriösa firmor som gör dåliga arbeten och tar ut för

höga priser kan sållas bort. En nackdel kan emellertid vara att firmor som utför

arbeten med hög kvalitet, och således med höga priser, kan bli missgynnade.

Selektionen ställer stora krav på handläggarnas kunskap, omdöme, erfarenhet och

lyhördhet för kundernas åsikter - både före och efter genomförd anpassning. Det

händer att handläggare (via den sökande) begär offerter från konkurrerande an-

passningsföretag, varvid offerterna främst jämförs utifrån hur väl anpassningarna

stämmer överens med den sökandes behov så som de beskrivs i bl.a. läkarut-

låtande och tekniskt yttrande. Därefter jämförs offerterna utifrån pris. En fråga

som man kan ställa sig här är om man inte skulle tillämpa en generell praxis där

handläggaren hjälper den sökande att få fram relevanta och bra offerter. Man kan

också se detta som en uppgift för den typ av kompetenscentra som har beskrivits i

projektet (Fulland & Peters, 1999). Kompetenscentrat skulle kunna fungera som

konsumentrådgivare till den sökande. Det är inte rimligt att den sökande skall ha

kunskap om vilka möjligheter som finns och vilka problem man kan stöta på.

Handläggarna kräver i regel att offerterna ska vara tillräckligt detaljerade och

grunda sig på yttrande från Vägverkets trafikinspektörer. Här lyfts behovet fram

av att utforma en särskild blankett för att lämna in offerter på (se även Fulland &

Peters, 1999). Detta skulle kunna medföra att man verkligen får in de uppgifter

man behöver och på ett sätt som gör det möjligt att jämföra olika offerter. För att

bedöma olika offerter tar handläggarna i de flesta fall kontakt med Vägverket,

kollegor, sjukvården eller andra instanser som kan ha en åsikt i frågan. Hand-

läggarna fick svara på om de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om bilkörning,

fordonsteknik och bilanpassningar för att bedöma anpassningsofferter. Svaren (se

figur 7) pekar på att det finns ett avsevärt behov av utbildning bland handläggar-

na. Detta kan tolkas som brister i kommunikationen mellan inblandade parter;

något som påpekats i många sammanhang. Det är anmärkningsvärt att bara hälften

anser sig ha tillräckliga kunskaper om anpassningar. De flesta handläggarna har

sannolikt inte fått någon utbildning inom dessa kompetensområden över huvud

taget.
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Del IV. Rutiner efter utförd anpassning - Ieveranskontroll

Endast en liten del (14%) av handläggarna ställer kvalitetsmässiga krav på

anpassningsfirmorna. Man vill istället lägga detta ansvar på kunden, vilket inte är

rimligt. Nöjda kunder får istället avgöra ifall anpassningen var tillfylles, och en

firma med missnöjda kunderlöper risk att inte bli anlitad av försäkringskassan

igen. Detta leder tyvärr till att en kvalitetsmässig selektion av anpassningsfirmor
sker på bekostnad av ett antal missnöjda kunder.

Det är visserligen tillfredställande att handläggarna i så hög grad kräver att få

besked av anpassningsföretagen om förändringar i förhållande till lämnad offert,

men det borde vara rutin att kräva det. Alla anpassade bilar skall i princip registre-

ringsbesiktigas och godkännas av bilprovningen. Så sker inte alltid. Ansvaret för

att bilen besiktigas vilar på ägaren men det är sannolikt inte alla som är medvetna

om detta. Ett rimligt krav för utbetalning av anpassningsbidrag borde var att bilen

är besiktigad och godkänd, och det kravet borde FK ställa. Detta har också på-

pekats i RRVs rapport. Man bör dock betänka att bilprovningen besiktigar en an-

passad bil utifrån ett tekniskt perspektiv. Det finns inga möjligheter för bilprov-

ningen, och det är inte heller dess uppgift idag, att kontrollera att bilen är

funktionell, trafiksäker och tillgänglig i förhållande till föraren. Detta är i och för

sig inte tillfredställande men bilprovningens besiktning är ett minimikrav. Endast

cirka 10% av handläggarna kräver att en trafikinspektör ska kontrollera bilen med

förare. Det är främst trafikinspektörerna som besitter kunskapen att avgöra ifall en

anpassning är trafiksäker och funktionell. Denna kontroll riskerar att utebli som

det fungerar nu. Det är oklart vem som har ansvar för att en sådan kontroll sker

men oftast görs det på initiativ av trafikinspektören. Handläggarna är till viss ut-

sträckning medvetna om detta problem, vilket kommenteras med att det händer att

en färdig anpassning inte stämmer överens med kundens behov och förutsätt-

ningar.

Ytterligare problem kan uppstå när bilstödet inte får ersätta vissa typer av

extrautrustning i en bil, utrustning som kan vara nödvändig för förarens trafik-

säkerhet och tillgång till bilen. Exempel på detta är bensindriven kupévärmare,

automatväxel och servostyrning. Detta är något som också har påpekats av trafik-

inspektörerna (se Peters & Östlund, 1999).
Nästan alla handläggare stödjer en certifiering av verkstäder som får utföra for-

donsanpassningar. Detta visar att handläggarna inte är nöjda med det förhållande

som nu råder, då krav inte ställs på anpassarna. En certifiering anses bland annat
kunna leda till att risken för att kunder blir lidande i selektionsprocessen

(selektion av seriösa och prisvärda firmor) minskar, och att seriösa firmor gynnas
i förhållande till mindre seriösa.

Del V. Kontakter med andra myndigheter (bilstödsärenden)

Generellt anser handläggarna att kontakterna med Vägverket, anpassningsfirmor,

bilprovning och sjukvård fungerar bra eller mycket bra (se tabell 1). Trafik-

inspektörerna verkar anse att motsvarande kontakter fungerar generellt sämre
(Peters & Östlund, 1999).

Nästan alla (27 av 30) handläggare, som svarade, var positivt inställda till ett

kompetenscentra dit personer med funktionsnedsättningar skulle kunna vända sig

i körkorts- och fordonsanpassningsfrågor. Detta anses kunna effektivisera för-
medlingsprocessen och resultera i säkrare och kvalitetsjämnare anpassningar. De

få (10%) som var negativa menade att kunskapen som behövs finns redan idag
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tillgänglig hos bl.a. HI, anpassningsfirmor och VV. När det gäller HI är detta inte

sant idag.

Avslutningsvis fick de svarande möjlighet att dels ta upp vad man upplever

som problem och dels vad man saknar idag. Tidspress, dålig kompetens och

oklara riktlinjer verkar ställa till en hel del problem. Bristande resurser upplevs

också som ett problem. I Övrigt Önskar man klarare riktlinjer, bättre kunskaper,

bättre kommunikationer etc. Ett konkret förslag tog upp behovet av en årlig ut-

gåva av enkatalog som beskriver vilka anpassningar som finns, tillgänglig kom-

petens, etc. Det verkar som ett material likande det som SINTEF (se Fulland &
Peters, 1999) tog fram i Norge skulle kunna fylla ett syfte även i Sveri ge.
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Slutsatser

Även om det kan finnas risk för att urvalet av handläggare inte skulle vara repre-

sentativt, Lex. underrepresenation av handläggare i glesbygd och norrlandsregio-

nerna bedömer vi det som troligt att de svarande kan betraktas som representativa.

De svarande handlägger ungefär en femtedel av alla bilstödsärenden. Erfarenheten

bland de svarande var stor och det framkom att en viss volym på bilstödsärenden

är nödvändig för att uppnå och upprätthålla lämplig kompetens. Resultaten pekar
på att mellan 20 och 25 ärenden per år är en bra nivå. Den genomsnittliga avslags-

frekvensen 34% (viktat medelvärde) skiljer sig marginellt från det totala värdet,
37%. Detta styrker argumentationen för att urvalet är tillräckligt representativt.

Kriterierna för beslut om bilstöd (personkrets, varaktighet och väsentliga för-

flyttningssvårigheter) tycks ytligt sett inte förorsaka några större problem, men

detta motsägs när de svarande tar upp vad de upplever som problematiskt. Det

som troligtvis ställer till störst problem är att bedöma konsekvenserna av uteblivet

bilstöd och alternativen. Det tycks enligt svaren på enkäten finnas behov av

klarare kriterier och direktiv med avseende på bilstödet.

Det är anmärkningsvärt att RFVs riklinjer för bilstödet inte tar upp trafiksäker-

hetsaspekten. Detta får konsekvenser för handläggningen av bilstödsärenden. RFV

anger som målsättning för anpassningsbidraget att bilen skall gå att bruka. Det är i

och för sig bra men det räcker inte. Det finns brister i de krav FK ställer på

anpassningsåtgärder och vem som får göra anpassningar, vilka anpassningsåt-

gärder som ersätts ekonomiskt, hur man följer upp och kontrollerar att målet med

insatserna har uppnåtts. I den här delen av processen finns det avsevärt mycket

som skulle kunna göras för att underlätta för både kund och handläggare och dess-

utom ge ett bättre resultat (säker och tillgänglig mobilitet).Som det fungerar nu är

risken för godtycke och stora skillnader mellan olika handläggare och kassor för

stor. Även om handläggarna har goda ambitioner förefaller det som att nuvarande

rutiner gör det svårt för dem att förverkliga sin målsättning. FK borde vidare ha en

större skyldighet att hjälpa den sökande att få fram offerter och ta fram alternativ

om kunden så önskar. Detta är inte alltid lätt för den som är kund. Dessutom

skulle offertförfarandet kunna förbättras om man använde ett standarformulär. Det

är anmärkningsvärt att FK inte ställer krav på att man skall kontrollera att

målsättningen med anpassningsinsatserna är uppnådd. Detta skulle kunna rea-

liseras om FK krävde att bilen registreringsbesiktigas och att anpassningen

kontrolleras av en trafikinspektör (förslagsvis den som har gjort det tekniska

yttrandet) med hänsyn till brukarens behov och resurser. Det finns vidare ett

behov av att utveckla rutiner och metoder för att kontrollera gjorda anpassningar

utifrån brukarens behov vilket tidigare har påpekats (Fulland och Peters,l999).

Avslutningsvis tyder resultatet från denna undersökning på att det finns ett behov

av att initiera en försöksverksamhet med ett kompetenscentrum på det sätt som

har skissats i samma rapport.
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Bilaga 1

Sid 1 (11)

Resultat av enkät till bilstödshandläggare vid
Försäkringskassan

Antal utskickade enkäter 58

Antal svar 38

Svarsfrekvens: 66%

Kommentarer: Enkäterna skickades ut per post och en påminnelse gjordes na'r

svarstiden gått ut. Enkäterna kande besvaras anonymt men de svarande ombads

att skriva sina namn och adresser på enkäten. Av de 38 svarande var det en som

ansåg sig inte kunna svara på enkäten pga. att hon inte längre arbetade med

bilstödsärenden. I vissa fall så har de svarande angett felaktiga alternativ t. ex.

svarat både ja och nej på en fråga där meningen var att man bara skulle svarja

eller nej. I dessa fall harja/nej svaren redovisats i en separat kolumn som år
gråfärgad (se t. ex. fråga 19). Av de 3 8 inkomna svaren var 1 1 anonyma, 9 från

Östergötland, 7från Goteborg/Halland/Trollhåttan, 6från Skåne/Småland och 5
från Stockholmstrakten.

Del I Allmänt om bilstödsärenden

1. Hur länge hardu handlagt bilstödsärenden?

 

 

2. Hur många bilstödsärenden (anskaffning, anpassning, utbildning) handlägger

du i genomsnitt per år?

 

 

3. Hur många bilstödsärenden har du haft under 1998?
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Bilaga 1

Sid 2 (l l)

4. Hur fördelade sig dessa ärenden? En ansökan kan ju omfatta ett eller flera
bidrag räkna dessa som olika ärenden. (Uppskattal)

a. Anskaffning

 

 

b. Anpassning

 

e. Utbildning

 

 

5. Tycker du att antalet bilstöds'arenden du har är?

Kryssa för e_tt alternativ!

 

 

a. Motivera gärna: 14 kommentarer

Sammanfattning: Oftast kommentarer som förtydligar och understryker svaret.
T. ex. förfå för attfå rutin, för många konkurrerar med övrigt arbete, vill ha mer
pga. positivt arbete etc.

6. Hur stor var andelen avslag bland de ansökningar

du handlade under 1998 (Uppskatta)?
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Bilaga 1

Sid 3 (l 1)

Del II Handläggning och beslut om bilstöd

7. Fick du någon utbildning (kurs) innan du fick hand om bilstödsärenden?

 

 

a. 28 kommentarer

Sammanfattning: Stor variation. Från enklare information, lokal utbildning, går

bredvid en mer erfaren kollega, central utbildning RFV, temadagar, information

från anpassningsföretag, Hjälpmedelsinstitutet, möten med VV, rättsfall etc.

Vanligast verkar vara att man fått någonform av internutbildning antingen lokalt
eller centralt.

8. Beskriv vilka kriterier du tillämpar med avseende på funktionsnedsättning när

du bedömer om en sökande har rätt till bilstöd? Det vill säga tar du hänsyn till
faktorer utöver de kriterier som redan finns angivna i bilstödsförordningen?

 

Antal svar: 36
Sammanfattning: Först ochfrämst bedömer man ansökningarna utifrån att den

sökande fyllerfastställda krav i bilstödsförordningen. Deflesta svarande anger

att de 19% tillämpar dessa kriterier och utgår från RFVs allmänna råd. Flera

framhåller att man lägger vikt vid att bedöma förñyttningssvårigheterna och

möjligheterna att använda allmänna kommunikationsmedel. Ett mindre antal

svarande framhåller att de gör en individuell bedömning, där det dels kan ingå

personlig kontakt med den sökande samt en medicinsk bedömning. Några menar
att man också tar hänsyn till rättspraxis och tidigare rättsfall.

9. Är läkarutlåtande från behandlande läkare väsentligt för att du skall kunna
bedöma en bilstödsansökan? Kryssa!

 

 

10. Är utlåtande från förtroendeläkaren väsentligt för att du skall kunna bedöma
en bilstödsansökan? Kryssa!
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Bilaga 1

Sid 4 (11)

11. Tycker du att du har tillräcklig medicinsk kunskap för att kunna bedöma
ansökningar om bilstöd? Kryssa ett alternativ!

     

32 Kollegor vid FK

28 Sjukvården (Rehabilitering, Habilitering, etc.)

22 Vägverket

10 Andra Vilka? Handikappsorganisationer, FK

läkare, Anpassningsföretag, Sjukgymnaster,

Arbetsterapeuter, RFV
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Bilaga 1

Sid 5 (l 1)

Del III Anpassningsärenden (förarplats, dvs. allt
som har med föraren att göra)

13. Hur bedömer du vilket behov av anpassning en sökande har? Beskriv!

Antal svar: 36
Sammanfattning: Den absolut viktigaste utgångspunkten för att bedöma behovet

av anpassning är den medicinska bedömning som delsframgår av läkarutlåtande

och eventuell bedömning av FKförtroendeläkare. Därefter verkar handläggarna
lägga stor vikt vid det tekniska yttrandetfrån VVs trafikinspektörer. Förutom

dettaframhåller flera att de gör en individuell prövning där det ingår en dialog
med den sökandeför att kommafram till vilket behov somföreligger. I övrigt så
hänvisar man till kontakter med anpassningsföretag, arbetsterapeuter, egna

tidigare erfarenheter och standardanpassningar. En svarande anser att kraven
som tillämpas när man bedömer anpassningsbehov har blivit hårdare. En

svarande anger också att körkortet (villkorskod?) kan utgöra en utgångspunktför
behovsbedömningen.

14. Hur väljs de firmor ut som får lämna offerter? Beskriv!

Antal svar: 38
Sammanfattning: Här verkar man vara i stort sett eniga om att det är den

försäkrade (sökande) som skall ta in Ojferter på anpassningsarbetet. I några fall

anger man att man vill ha in alternativa (konkurrerande) offerter men det är inget

generellt krav som tillämpas. I något fall så menar man att FK själv kan ta in

Ojfert på anpassningen. Flera svarande anger att de hjälper de sökande genom att

hänvisa tillfirmor som anlitats tidigare. Då oftast så närbelägna som möjligt.

15. Vilka krav ställer du på en offert från en anpassningsfirma? Beskriv!

Antal svar: 33
Sammanfattning: När det gäller kraven på Ojferter så menar deflesta att de vill
ha in en så komplett, tydlig och detaljerad specifikation som möjligt. Många anser
att ojferten skall grunda sig på det tekniska yttrandetfrån trafikinspektören. Man

kan notera att det inte finns någon mallför hur en Ojfert skall se ut. En svarande

har tillgång till en prislista med riktpriser som används vid bilstödsärenden. Flera

av de svarande anger vissa viktiga detaljer som börframgå av en offert; kundens

namn, bilmodell, årsmodell, registreringsnummer på bilen, motiv till anpassnings-

åtgärder, uppdelning som visar kostnaderför olika åtgärder, utprovningskost-
nader, garantiåtagande, betalningsvillkor, giltighetstidför Ojferten. Några

svarande anger att de har direkta kontakter med anpassningsfirmorna för attfår
klarhet i alla detaljer som rör anpassningsarbetet.
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Bilaga 1

Sid 6 (11)

16. Vilka kriterier använder du när offerter från olika anpassningsföretag jämförs?
Beskriv!

  

Antal svar: 30
Sammanfattning: Många anger här att det sällan föreligger något behov av en
jämförelse eftersom det intefinns några konkurrerande Ojferter att bedöma. Om
man harflera offerter som skall jämföras så menar man på att det viktigaste är att
se till att den sökandefår det som behövs. Samråd kan ibland ske med VVS trafik-

inspektörer, medicinsk personal och även den sökande. Om detfinns likvärdiga

Offerter som tillgodoser den sökandes behov så är det priset som är avgörande.

Tidigare erfarenheter av anpassningsföretagen kan också spela en roll.

17. Har du kontakt med andra instanser vid bedömning av anpassningsofferter?
Kryssa!

 

 

a. Om du har kontakter, med Vilka brukar det då vara?

28 Kollegor vid FK

15 Sjukvården (Rehabilitering,
Habilitering, etc.)

30 Vägverket

11 Andra Vilka? anpassningsföretag,
bilbesiktningen, förtroendeläkaren

18. Brukar du träffa den sökande personligen i samband med ett
anpassningsärende? Kryssa!

a. Före anpassning

 

 

b. Efter genomförd anpassning

 

  

19. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om bilkörning och funktionshinder för

att kunna bedöma offerter från anpassningsföretag?
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Bilaga 1

Sid 7 (l 1)

a. Eventuella kommentarer: 18 kommentarer
Sammanfattning: De som svarar att de har tillräcklig kunskap om bilkörning
menar på att de skajfat sig detta genom de erfarenheter de fått genom de ärenden

de handlagt eller genom eget bilkärande. De som svarar nej kommenterar detta

med att de vet om sina begränsningar och rädgör då med kollegor, VV och
anpassningsfärtag. En svarande menar att detta borde vara VVs ansvar. En
svarande anser att detfinns behov av ytterligare utbildning.

20. Tycker du att du har tillräckliga fordonstekniska kunskaper för att bedöma
offerter från anpassningsföretag?

 

 

a. Eventuella kommentarer: 20 kommentarer
Sammanfattning: Mycketfå avde som svarade ja gav någrakommentarer. Eget
intresse kan vara en orsak. De som svarar nej menar på att de rädgär med VV,

kollegor, Bilprovningen, eller på annat sätt tar reda på det som behövs. En
svarande gavföljande kommentar: . . .kunde aldrig drömma om att jag skulle
hamna i bilbranschen .

21. Tycker du att du har tillräcklig kunskap om bilanpassning för att bedöma

offerter från anpassningsföretag?

 

 

a. Eventuella kommentarer: 17 kommentarer
Sammanfattning: Många menar på att de vet när de behöver ta hjälp och vänder
sig då till kollegor, VV och anpassningsfo'retagen. Erfarenhet ger kunskap

påpekarflera svarande.
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Bilaga 1

Sid 8 (l 1)

Del IV Rutiner efter utförd anpassning - leverans-
kontroll

22. Ställer du några krav på anpassningsfirmornas arbete och vilka komponenter
och detaljer som används?

 

 

a. Om du svarade ja ovan, vilka krav ställer du: 8 kommentarer
Sammanfattning: Anpassningen skall vara funktionell och trafiksäker. Några

menar att det är upp till kunden att ställa krav på anpassningsfo'retagen. Om det

framkommer klagomål så följer man upp och tar reda på vad det beror på. En

firma som inte gör att bra jobb (som kunden är nöjd med) kan få svårt att komma

tillbaka. Några anger här att de kräver att bilen skall vara besiktigad. En

svarande anger att betalning inte skerförrän alltfungerar. Krav på garanti.

23. Kräver du att du får besked om eventuella förändringar i anpassningen jämfört
med den ursprungliga offerten under arbetets gång?

 

 

 

24. Kräver du att bilen och anpassningen skall besiktigas och godkännas av
bilprovningen för att betala ut anpassningsbidraget?

 

 

25. Kräver du att bilen och anpassningen tillsammans med den sökande skall

godkännas av en trafikinspektör från Vägverket innan bidraget betalas ut?

 

 

26. Tycker du att man borde kräva en certifiering/ackreditering av verkstäder som

får utföra fordonsanpassningar (vilket föreslogs i Rätten till ratten SOU
1994:55)?
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Bilaga 1

Sid 9 (11)

Del V Kontakter med andra myndigheter (bilstöds-
ärenden)

27. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Försäkringskassan
och Vägverket? Kryssa för ett alternativ!

 

  

 

% 5 1 % 33 % 5% 0% 0% 1 1 %

           

28. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Försäkringskassan
och bilanpassningsföretagen? Kryssa för eg alternativ!

                    37 9 21 5 1 0 1

% 24% 57% 13% 3% 0% 3%

        

29. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Försäkringskassan
och Svensk Bilprovning? Kryssa för ett alternativ!

 

37 4 10 4 0 0"' 19

         

% 11% 27% 11% 0% 0% 51%

30. Hur tycker du att kontakterna i stort sett fungerar mellan Försäkringskassan
och sjukvården? Kryssa för ett alternativ!

 

37 3 25 7 2 0 0

         

% 8% 68% 19% 5% 0% 0%

31. I några andra länder (Lex. England och Belgien) finns det så kallade

kompetenscentra dit funktionshindrade personer kan vända sig för att få stöd
och hjälp när det gäller deras möjligheter att köra bil själva. Vid ett kompe-

tenscentrum samlar man bl.a. medicinsk, teknisk (hjälpmedel och anpass-

ningar), utbildnings (körkort), ekonomisk (bilstöd), trafiksäkerhetsexpertis. Ett

kompetenscentrum skall också kunna förmedla kunskap mellan olika instanser
som arbetar med funktionshinder och bilkörning. Ett kompetenscentrum bör
vare sig vara knutet till något företag eller någon myndighet. Tror du att det
finns behov av ett sådant kompetenscentrum i Sverige?
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Bilaga 1

Sid 10 (l l)

 

a. Synpunkter? 25 kommentarer

Ja: - För få ärenden för att själv få tillräcklig kompetens. De flesta

funktionshindrade har svårt attfå alla bitar på plats, vet inte vart de skall vända

sig och detfinns ingen samlad bild hos någon av de inblandade. Läkarna är

dessutom mycket dåliga på att ta ställning till om den sökande skall köra bil över

huvudtaget.

- Bra förslag. Bör inte vara knutet till någotföretag.

- Detfinns ju Hedemora - Anpassarna, där man redan nu kan få hjälp.
- Kan vara bra för denfunktionshindrade attfå hjälp på ett ställe.
- Det låter bra men är det utopi? Frågan är om bilstödet i sin nuvarandeform är

värd att bevara? Enförändring behövs.

- Särskiltför den enskilde, som lätt hamnar i klorna på garvade bilhandlare.
Spekulationerna skulle kanske minska.

- Man skulle få en mer enhetlig bedömning, sökande skulle inte behöva åka runt

mellan en den ena och en den andra. Klarfördel.

- Idag är vi helt i händerna på anpassningsföretagen. Vi saknar kunskaper om

rimlig tidsåtgång och därmed kostnaderna vad gäller anpassningar. Vi behöver

också mer hjälp med att bedöma vad som är en absolut nödvändig anpassning

samt om detfinns alternativa lösningar.
- Det kan bli en mer likvärdig bedömning än idag. Mer hjälp till den sökande.

- Kompetens om anpassningar är för närvarande mycket spridd och ojämn.

- Låter mycket bra. Funktionshindrade i Sverige har inte alltid så lätt attfå den

nödvändiga hjälpen, varför en instans är bra.

- Förefaller vara bra för denfunktionshindrade. Kan förkorta handläggningstid.

- Ja, medfördel. Bör knytas till VV. Handikappade ska kunna vända sig till ett

ställe.

- Kan nog behövas i speciella fall.

- Ja, det skulle medföra en likvärdigare bedömning.

- Jag tror att man kommer att se över hela bilstödsbiten och att det i
förlängningen blir så att man barafår bidrag för anpassning. Då skulle ett

kompetenscentrum vara av stort värde.

Nej: - Med ett bra och nära samarbete med VV och sjukvården finns det inget

behov.
- Våra kunder vänder sig till Hjälpmedelsinstitutet som har a_ll_a kunskaper.

- Detfinns Hedmora förutom andra enheter t. ex. W.

32. Har du något/några exempel på vad som kan ställa till problem för dig eller

den sökande Vid anpassnings'arenden? Berätta!

Antal svar: 25
Sammanfattning: Tidsbrist, fel bilval, måste fråga mycket, dålig kunskap om

anpassningsdetaljer, Det kan uppstå problem när anpassningen inte fungerar som
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det var tänkt- anpassningen stämmer inte med avseende på funktionshindret. Den

sökande kan ha svårt att själv veta vilken anpassning som verkligen behövs och

vad som kan göras. Detta kan leda till långa utredningstider. Detförekommer att

detfinns behov av anpassningar som vi intefår ersätta som t. ex. automatväxel,

fönsterhiss och värmare. Detta anses som standardutrustning. Detproduceras
ibland önskelistor som inte stämmer med KK villkor. Läkarna har dålig kompe-

tens. Vissa anpassningsföretag är inte seriösa utan Ojfererar onödigt dyra anpass-

ningar. Vad är nödvändigt, vad är önskemål? Vad beror dyra reparationer på?
Stora dyra anpassningar, saltas ojferterna? Svårt att bedöma! Kunden har ofta

för bråttom, vilket kan leda till köp av fel bil som blir svår att anpassa. Dålig

kunskap hos bilförsäljarna kan leda till dyra anpassningar. Anpassningar av

äldre bilar kan vara svårt. Val av bil kan vara svårt. Ibland chansar anpass-

ningsföretaget och lägger till extra anpassning utöver vad som är nödvändigt.

Vad är ersättningsbar anpassning? Riktlinjerna är snåriga. Det skulle vara

möjligt attfå anpassningsbidrag utan att ha fått anskajfningsbidrag. Ofta ligger

orten där anpassningen görs långtfrån den sökandes hemmabostad vilket medför
att sökandefår åka flera gångerför att prova ut anpassningen.

33. Till slut! Saknar du något som skulle underlätta handläggningen av bilstöds-

ärenden? Försök att få med så mycket som möjligt inom ramen för ämnet, dvs.
bilstöd och förarplatsanpassningar.

 

Antal svar: 17
Sammanfattning: Mer information, bättre utbildning, mer kontakter, tydligare

riktlinjer, upplever att man skurit ner bilstödet, läkare med specialistkompetens

som sökande kunde vända sig tillför läkarutlåtande, någon med gedigna tekniska

kunskaper och friståendefrån företagen skulle testa bilen efter anpassning innan
bidraget betalas ut, kanske temadagar eller kurser anordnade av VV, bättre

utnyttjande av hjälpmedelscentralerna och arbetsterapeuter, utökade kontakter

med VV inte bara vid stora anpassningar, årlig utgåva av katalog som beskriver

vad som är standardutrustning i olika bilmodeller, kompetenscenter, läkar-

utlåtande är ofta bristfälliga manfår då kompletterande underlag detta skulle

kunna efektiviseras.
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ANSÖKAN om bilstöd
till handikappade

 

' FÖRSÄKRINGSKASSAN

Innan du fyller i blanketten bör du först läsa broschyren
Bidrag till Bil för handikappade .

Sidorna 1, 2 och 3 är obligatoriska att fylla i. Sidan 4 fylls i endast om
inkomstprövat anskaffningsbidrag söks. För detta bidrag gäller

särskilda regler, se broschyren.

Denna ansökan lämnas eller skickas till försäkringskassan.

Läkarutlåtande blankett FKF 3222 skall bifogas.

SäKANüE

 

Efternamn och förnamn Personnummer (är, män, dag och nr)

  

Utdelningsadress, postnummer och postort Telefonnummer dagtid (även riktnr)

  

ÅââETâñâWAåE M ?JE

Yrke/Sysselsättning

  

Arbetsplatsens adress

 

man som semmmsos ;lem stämma »- ee grupp etterê i eroeeeyree

 

Besvaras

endast om
ansökan
görs med
anledning
av barn

 

   

  

  

 

Efternamn och förnamn Personnummer (är, män, dag och nr)
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ewsökememsea

lnkomstprövat

I |Anpassningsbidrag | I Körkortsutbildning_| Grundbidrag | lanskaffningsbidrag

till

I Iannat motorfordon, nämligen

 

_| bil |_| motorcykel '-1 moped

?åäêêâåêâå EEÃERÄG
Har du tidigare fått bidrag av länsarbetsnämnd eller försäkringskassa för köp av motorfordon | datum för beslut

 

L
7__| Nej |_| Ja

köskost

 

Har du körkort I eventuella villkor för körkortet

_|Nej |_|.la--

 

Har du körkortstillstånd l eventuella villkor för körkortstillståndet

 

_INej [__|.la--

 

Fortsättning på nästa sida!

Försäkringskassans noteringar

 

Beslut i SFN den

 

Grupp (1-5)

 

Fordonsslag |:| Bil |:| MC '1 Moped |:l Annat

      

|_kronor mmatningsdatum

Årsinkomst ................................ ..

I kronor | inmatningsdatum

Grundbidrag .............................. ..

l kronor i inmatningsdatum

Anskaffningsbidrag ................... ..

| kronor | inmatningsdatum

Anpassningsbidrag ................... .. Lk nr, ankomstdatum

| kronor I inmatningsdatum

  

Anpassningsbidrag - tillägg ...... ..

  



Hmmm??? Näää ?IBEN åäêâåêáüäfâåäw (Läkarutååtamåe älfegaeâ

Handikapp

2(4
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Beskriv dina eller barnets och familjens förflyttningssvårigheter så noga som möjligt. Beskriv också svårigheterna att
anlita allmänna kommunikationer

  

Fortsättning på nästa sida

 



WANWKÃPP Hüâ ?BEN eömmexmm ihåg;

  

áåü åäâââåâ AT? sååå?? HÅR FÖLJÄNÃBE QEHQW ÄV U??§ÃÃ$?N§NG5 Hgåwmwea 5%?? 3%

:I Färdbromsreglage för

::I Gasreglage för

:l Gaspedal till vänster om bromspedal

:I Övrigt
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6

  

Upplysningar

Förssäkringskassan begär i all-
mänhet in ett tekniskt yttrande

från Vägverket vid utredningen

av dina eller familjens behov av

utrustning, hjälpmedel m m
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6

  

Uppgifter på denna sida behöver du bara lämna

om du söker inkomstprövat anskaffningsbidrag

  

FÖQMÖüEMHE? ÖGH ÅMQÅQ WLÅQÅNGÅR

Uppgifterna skall gälla sökanden. Om ansökan görs med anled- 4 (1
ning av barn skall uppgifterna gälla sammanboende föräldrar.
Med förälder likställs den, med vilken föräldern är eller varit gift
eller har eller har haft barn om, de stadigvarande sammanbor.

        

| belopp FK:s anteckningar

Har du pengar på bank | I Nej I |Ja

l belopp

Har du kontanter utöver hushållspengar | I Nej I I Ja

Har du aktier, obligationer, andelar i ekonomiska
föreningar eller är du delägare i dödsbo I | Nej I I Ja

Bolagets namn (motsvarande) l antal I värde

l l

I I

0 I belopp
Har du Ianat ut pengar
(även mot skuldebrev eller inteckningar) | | Nej | | Ja

Har du ägodelar av större värde

(t ex bil, båt, husvagn) | Nej l |Ja

| värde

 

Typ av ägodel

 

Äger du näringsfastighet, exempelvis lant-
bruk, hyreshus eller andelslägenhet l_| Nej

 

Typ av fastighet

 

Fastighetsbeteckning l taxeringsvärde

 

Lån på fastigheten I skuldbelopp I skuldränta | räntebidrag

  

Har du andra skulder än på fastighet eller
bostadsrättslägenhet |_| Nej |__| Ja

| skuldbelopp

  

QNKQåååTER Åt! ÅQäETE , ?äNååüN ?vi 5%

 

|_| Nej |_| JaHar du inkomst av arbete

 

Arbetsgivare I inkomst per år

 

Har du pension, livränta eller andra inkomster, exempelvis ersättning från
försäkringsbolag eller arbetslöshetskassa, underhall, naturaförman, fosterlön |_'| Nej |_| Ja

 

| inkomst från

OBS! Du behöver inte ange pensioner

| kronor per år

 

eller ersättningar från riksförsäkrings- I
verket (RFV), försäkringskassan, statens
löne- och pensionsverk (SPV) eller

 

Kommunernas pensionsanstalt (KPA) I

 

Har du kostnader för inkomstens förvärvande eller för
underhållsbidrag som betalas ut till make ellerf d make |_| Nej |_|Ja

 

Kostnader för

 

| kronor per år

 

FK:s anteckningar

 

Jag försäkrar på heder och samvete att iämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenlêga,
Underskriften omfattar sidema Eu-<2,

Sökandens underskrift Makes/Sammanboendes underskrift

(endast om uppgifterna även avser make/sammanboende
se upplysning överst på blanketten)

   

(Datum) (Namnteckning) (Namnteckning)

 

 

(Telefonnummer, även riktnr) (Telefonnummer, även riktnr)
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Lag (1988:360) och förordning (1988:890) om bil-
stöd

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till

handikappade

1 § Statligt bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade barn för att

anskaffa motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen.

2 § Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av riksförsäkringsverket och de

allmänna försäkringkassorna.

2 a § Upphör att gälla U22001-01-01/ Rätt till bidrag som avses i 1 § har den som
är försäkrad enligt 1 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäk-

ring och är bosatt i Sverige. Bidrag lämnas också till den som, utan att vara

bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som
följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social

trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar

inom gemenskapen. Lag (1994:1752).

2 a § Träder i kraft 122001-01-01/ I socialförsäkringslagen (1999:799) finns

bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om

handläggning av ärenden, m.m. Lag (1999:813).

3 § Upphör att gälla U12001-01-Ol/ Frågor om bidrag prövas av den

försäkringskassa, hos vilken den sökande är inskriven eller, om den sökande

inte är inskriven hos försäkringskassa, av den kassa inom vars område den

sökande eller dennes familjemedlem är förvärvsverksam eller registrerad som
arbetssökande.

I försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av socialförsäkringsnämnd.
Lag (1994:1752).

3 § Träder i kraft 122001-01-01/ I försäkringskassan avgörs frågor om rätt till
bidrag av socialförsäkringsnämnd. Lag (1999:813).

4 § Vad som föreskrivs i lagen (1962:381) om allmän försäkring om riksförsäk-
ringsverkets tillsyn tillämpas i fråga om försäkringskassas befattning med
bidrag som avses i 1 §.

5 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om
omprövning och ändring av försäkringskassas beslut samt överklagande av

försäkringskassas och domstols beslut skall tillämpas i ärenden om bidrag som
avses i 1 §. Lag (1998:92).

Övergångsbestämmelser

1994:] 752

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya bestämmelserna tillämpas
även på en ansökan som gjorts under år 1994.
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1 998.' 92

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som

meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1999.813
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före
ikraftträdandet.
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Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade

Inledande bestämmelser

1 § Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till handikappade lämnas, enligt

föreskrifterna i denna förordning, bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade
barn för att anskaffa motorfordon. För handläggningen av frågor om, bidrag enligt

förordningen gäller lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till
handikappade. Förordning (1997: 707).

2 § Med handikappad avses i denna förordning den som på grund av varaktigt

funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita

allmänna kommunikationer. Med förälder skall vid tillämpning av förordningen likställas

den, med vilken föräldern är eller varit gift eller har eller har haft barn, om de

stadigvarande sammanbor.

3 § Bidrag lämnas för

1. anskaffning av personbil, motorcykel eller moped,

2. ändring av ett fordon som avses i 1,
3. anskaffning av särskild anordning på ett fordon som avses i 1, eller

4. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.

Om det finns särskilda skäl på grund av handikappets art eller andra omständigheter,
lämnas bidrag för anskaffning eller ändring av annat motorfordon än som avses i första
stycket 1 eller för anskaffning av särskild anordning på ett sådant fordon. Förordning

(1995:664).

4 § Bidrag lämnas i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag, anpassningsbidrag samt bidrag

för körkortsutbildning. Grundbidrag och anskaffningsbidrag får intelämnas för fordon som
anskaffats innan beslut om rätt till bidrag har meddelats. Förordning (1995:664).
Förutsättningar för bidrag och bidragens storlek m. m.

4 a § I beslut om bidrag skall det anges när bidraget tidigast kan betalas ut. Beviljat bidrag

måste användas inom sex månader från det att den som beviljats bilstöd fått besked om att
bidraget kan betalas ut. Förordning (1997:707).

5 § Bidrag enligt 3 § första stycket 1-3 lämnas

1. till handikappad som är under 65 år och är beroende av ett sådant fordon som avses i 3 §

för att genom arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till sin försörjning

eller för att genomgå yrkesinriktad utbildning eller genomgå rehabilitering under vilken

han eller hon får utbildningsbidrag enligt 1 § förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381.) om allmän
försäkring

2. till handikappad som är under 65 år och, efter att ha beviljats bidrag enligt 1, har lämnat
arbetsmarknaden med förtidspension eller har beviljats sjukbidrag enligt lagen om
allmän försäkring, eller

3. till annan handikappad än som avses i 1 eller 2 och som fyllt 18 år men inte 50 år.

Bidrag lämnas även till

1. handikappad förälder med barn under 18 år eller

2. förälder till handikappat barn, under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet
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och har behov av ett fordon för förflyttning tillsammans med barnet.

Bidrag enligt första stycket 3 och andra stycket lämnas under förutsättning att den

bidragsberättigade själv skall bruka fordonet som förare. Bidrag enligt första stycket 1 och
2 kan lämnas även till den som inte innehar körkort, under förutsättning att någon annan

kan anlitas som förare vid resorna. Förordning (1996:1291).

5 a § Bidrag till körkortsutbildning lämnas till handikappad som har beviljats bilstöd till

anskaffning av motorfordon och som uppfyller förutsättningarna i 5 § första stycket 1 samt

är eller riskerar att bli arbetslös och det bedöms att körkortsutbildningen kan leda till att
han eller hon får ett stadigvarande arbete. Förordning (1995:664).

6 § Helt grundbidrag lämnas med högst 60 000 kronor till bidragsberättigad som avses i 5 §

första stycket. Halvt bidrag lämnas med högst 30 000 kronor till bidragsberättigad som

avses i 5 § andra stycket. Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock

grundbidrag med högst 12 000 respektive 3 000 kronor. Förordning (1991:709).

7 § Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor. Helt sådant bidrag lämnas till

bidragsberättigad vars årliga bruttoinkomst understiger 88 000 kronor. Till den vars årliga

bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor eller mer lämnas anskaffningsbidrag med högst

  

följ ande belopp.

Årlig Bidrag i Bidrags-

brutto- procent av belopp

inkomst helt bidrag kr.

88 000-- 95 999 90 36 000

96 000--103 999 80 32 000

104 000--111 999 70 28 000

112 000--119 999 60 24 000

120 000--127 999 50 20 000

128 000--135 999 40 16 000

136 000--143 999 30 12 000

144 000--151 999 20 8 000

152 000--159 999 10 4 000

160 000-- 0 --

 

Grundbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad

med högst 35 000 kronor. Vid förvärv av motorcykel eller moped får grundbidrag och
anskaffningsbidrag tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 12 000

respektive 3 000 kronor. Avräkning skall i första hand göras på grundbidraget. Förordning

(1991: 709).

8 § Med årlig bruttoinkomst avses

l.

2.

4.

inkomst enligt 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,

folkpension samt tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den
del pensionen minskar pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om
pensionstillskott,

hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär
folkpension och bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer,

vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983: 1030) om

VTI notat 68-1999



Bilaga 3

Sid 5 (6)

särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag enligt förordningen

(1996:1100) om aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen om allmän

försäkring. Som inkomst räknas inte handikappersättning eller sådan del av Vårdbidrag

som bestämts såsom ersättning för merkostnader enligt lagen om allmän försäkring.

För bidragsberättigade som avses i 5 § första stycket 1-3 skall bruttoinkomsten

framräknas utan hänsynstagande till makes inkomst. För föräldrar som avses i 5 §

andra stycket sammanräknas deras inkomster vid beräkning av anskaffningsbidragets
storlek. Förordning (1996: 1291).

9 § Anpassningsbidrag lämnas med det belopp som motsvarar kostnaden för sådan ändring av

eller anordning på fordonet som behövs för att den handikappade skall kunna bruka det och
som är lämplig med hänsyn till fordonets ålder och skick.

10 § Om en person har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag får nytt sådant bidrag lämnas

endast om minst sju år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag.

Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, får dock bidrag
lämnas tidigare.

11 § Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag innan sju år förflutit sedan beslut senast
fattades om att medge rätt till sådant bidrag skall det nya bidraget minskas med det tidigare

erhållna bidraget. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en sjundedel för

varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget betalades ut.

Övriga bestämmelser

12 § Ansökan om bidrag görs på blankett enligt formulär som fastställs av

riksförsäkringsverket. Till ansökan skall fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och

dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och

samvete.

13 § Anskaffningsbidrag enligt denna förordning skall minskas med sådant bidrag till inköp

av fordonet som den handikappade får från en kommun eller landstingskommun eller i form

av försäkringsersättning.

14 § Grundbidrag och anskaffningsbidrag skall betalas tillbaka

1. om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt avhänder sig fordonet innan sju år har

förflutit sedan bidraget beviljades,

2. om bidragsmottagaren har avlidit innan sju århar förflutit sedan bidraget beviljades,

3. om ett handikappat barn som avses i 5 § andra stycket efter att ha uppnått 18 års ålder
sj älv beviljas bidrag.

Det återbetalningspliktiga beloppet skall minskas med en sjundedel för varje helt år som har

förflutit sedan bidraget betalades ut. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt

eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.

15 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall, om förhållandena ändras så att
rätten till bidraget påverkas, utan oskäligt dröjsmål göraanmälan hos den allmänna

försäkringskassan.

16 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra en uppgifts-
eller anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har utbetalats för mycket.
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Bilaga 2

Sid 6 (6)

Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren
helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.

17 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:890

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen (1987:410) om

bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m. skall upphöra att gälla.

2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med den som har beviljats

bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av
september 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den

upphävda förordningen, dels den som vid utgången av september 1988 var ägare till
fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601)
i lagrummets dåvarande lydelse.

3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3, 4 eller 6 § i den
upphävda förordningen, får grundbidrag eller anskaffningsbidrag lämnas endast om fem

år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den

upphävda förordningen. Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen
denna förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare. Lämnas

grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget minskas med bidrag som har

lämnats enligt den upphävda förordningen. Det belopp som skall avräknas skall dock

minskas med en femtedel för varje helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget

betalades ut.

4. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om

bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.

1989:21 1

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter i 5 § gäller fortfarande i

fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1 991:709
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande vid

omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

I 996 .' I2 91
1 99 7: 707
Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas i fråga om alla beslut som
meddelas av försäkringskassan efter ikraftträdandet.

VTI notat 68-1999




