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Remiss – Ett reformerat bilstöd, Ds 2015:9 

 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 000 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

 

Riksförbundet FUB ställer sig i huvudsak bakom de förslag som läggs fram i promemorian.  

 

Riksförbundet FUB vill dock lyfta fram följande allmänna synpunkt på utredningen: 

 

De nuvarande bilstödsreglerna utesluter de personer som inte förvärvsarbetar och inte själva kan 

bruka bilen som förare och gynnar de som förvärvsarbetar, de som har barn med en 

funktionsnedsättning och de som själva kan bruka bilen som förare. Den grupp av individer som 

inte själva kan köra sin bil och inte förvärvsarbetar särbehandlas således i lagstiftningen. Detta är 

oacceptabelt. Den tidigare utredningen Mobil med bilstöd – ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst, 

SOU 2005:26), fastslog tydligt vikten av en bil för de som inte kan använda allmänna 

kommunikationer; skillnaden mellan ett passivt liv och en mer aktiv tillvaro. Rätten till bilstöd 

borde utgå från behovet som sådant och inte från var individen är bosatt eller om individen 

förvärvsarbetar eller inte.  

 

Av Regeringens beslut den 25 september 2013 framgår att översynen av bilstödet även skulle 

omfatta en utredning av målgrupperna för bilstödet. FUB kan konstatera att utredningen p.g.a. den 

relativt korta utredningstiden inte ansett sig haft möjlighet att utreda frågan och då förstås inte heller 

lämna några förslag om detta. Det är en stor brist i utredningen och en anledning för FUB att särskilt 

framhålla utredningens egen slutsats; att en översyn av bilstödets målgrupper är angelägen. 

Eftersom utredningen inte har genomfört hela det uppdrag som Regeringen gav den förväntar sig 

FUB att en översyn av målgrupperna för bilstödet inleds snarast och att hänsyn då tas till de brister i 

dagens regelverk som FUB påtalat. 
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Riksförbundet FUB vill även lyfta fram följande synpunkter på utredningens förslag. 

 

 

 FUB anser att det saknas anledning att behålla den nuvarande 65-årsgränsen. En förlängning 

av rätten till bilstöd till åtminstone 67 års ålder bör införas. 

 

 FUB anser att alla merkostnader som den enskilde har på grund av sin funktionsnedsättning 

ska kompenseras av samhället. Det är även en målsättning som Sveriges Riksdag har ställt 

sig bakom. Därför bör inte heller ekonomisk kompensation för dessa merkostnader vara 

beroende av den enskildes inkomst eller förmögenhet. Att differentiera bilstödsnivån efter 

den enskildes ekonomi är detsamma som att erkänna att merkostnadsprincipen inte ska gälla, 

åtminstone inte fullt ut. Med tanke på att bilstödsnivåerna under lång tid legat stilla torde det 

vara uppenbart att bilstödet inte på långa vägar kompenserar den enskilde för de ökade 

kostnader för bilinköp och bruk av bilen som denne har p.g.a. funktionsnedsättningen. FUB 

anser därför att utredningen borde ha varit mer framåtsträvande i sina förslag och tagit mer 

hänsyn till denna viktiga funktionshinderpolitiska princip än till finansdepartementets krav 

på ”kostnadsneutrala” förslag inom funktionshinderområdet. 

 

 FUB anser att om de föreslagna nya bestämmelserna om bilstödet genomförs behöver en 

noggrann uppföljning av det nya systemet göras. Konsekvenserna av förslagen, om de 

genomförs, är så pass osäkra att det till och med finns en risk för att det blir svårare att få 

bilstöd med de nya reglerna. En sådan följd kan naturligtvis inte accepteras av FUB och det 

skulle dessutom vara en åtgärd i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning som inte tillåter att en stat sänker sina ambitioner när det gäller att ge 

personer med funktionsnedsättningar samma möjligheter som andra i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Riksförbundet FUB 
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