Bilstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan
få bilstöd. Du som har barn med funktionsnedsättning kan också få bilstöd.
Bilstöd kan vara bidrag för att köpa bil,
anpassa bilen efter dina behov eller för
att ta körkort. Du kan också få bidrag för
motorcykel eller moped.

Vad är bilstöd?
Du kan få bilstöd för att:
• köpa bil – grundbidrag och anskaffnings
bidrag.
• ändra en bil – anpassningsbidrag.
• ta körkort – bidrag till körkortsutbildning.

Vem kan få bilstöd?
För att få bilstöd måste du ha återkommande
och mycket stora svårigheter att förflytta dig på
egen hand eller att använda allmänna kommuni
kationer, till exempel att gå av och på bussar
och tåg. Svårigheterna kan bero på olika saker.
Det kan exempelvis vara andningssvårigheter,
minskad rörelseförmåga, dålig balans och mag
problem. Förflyttningsvårigheterna ska finnas
kvar i minst nio år.
Du kan också få bilstöd om du har barn med
funktionsnedsättning.
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Det är konsekvensen av funktionsnedsättningen
och inte funktionsnedsättningen i sig som avgör
om du har rätt till bilstöd. Det betyder att när
Försäkringskassan bedömer din rätt till bilstöd
tar vi hänsyn till vilka extra svårigheter du eller
ditt barn har på grund av funktionsnedsätt
ningen.
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Du som har en
funktionsnedsättning
Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt
till bilstöd om du:
• är under 65 år och du är beroende av bil för
att kunna arbeta, studera eller genomgå reha
bilitering med aktivitetsstöd eller rehabilite
ringsersättning. Då tillhör du det som kallas
grupp 1.
• är under 65 år och har tidigare beviljats
bilstöd enligt grupp 1 men nu får sjuk- eller
aktivitetsersättning. Då tillhör du grupp 2.
• är mellan 18 och 49 år och ska köra bilen
själv. Då tillhör du grupp 3.
• har barn under 18 år och du behöver bil för
att kunna förflytta dig tillsammans med ditt
barn. Barnet bor hos dig och du ska köra bilen
själv. Då tillhör du grupp 4.

Du som har barn med en
funktionsnedsättning
Du som har barn med funktionsnedsättning kan
ha rätt till bilstöd om du behöver en bil för att
kunna förflytta dig tillsammans med ditt barn.
Barnet bor hos dig och du ska köra bilen själv.
Då tillhör du grupp 5.

Du ska bo i Sverige
Bilstöd är ett bosättningsbaserat bidrag. Det
betyder att du måste antas bo i Sverige i minst
ett år för att ha rätt till bilstöd. Du kan inte få
bilstöd om du bor i Sverige men arbetar i något
annat land.
I vissa fall går det även att få bilstöd om du bor
i ett annat land i EU men arbetar i Sverige.
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Bilstödets olika bidrag
Bidrag för att köpa bil
Det finns två olika bidrag för att köpa bil:
grundbidrag och anskaffningsbidrag.

Grundbidrag
Alla som har rätt till bilstöd kan få ett grund
bidrag för att köpa ett fordon. Bidragets storlek
varierar med typ av fordon. Du kan få högst
• 60 000 kronor för köp av bil
• 12 000 kronor för köp av motorcykel
• 3 000 kronor för köp av moped.

Anskaffningsbidrag
Om du kan få anskaffningsbidrag eller inte be
ror på hur stora inkomster du har. Tjänar du un
der 88 000 kronor per år kan du få maxbeloppet
40 000 kronor. Sedan minskas bidraget stegvis ju
mer du tjänar. Det lägsta beloppet du kan få är
4 000 kronor. Är din inkomst högre än 160 000
kronor kan du inte få anskaffningsbidrag.
Inkomsten beräknas på samma sätt som när
man söker bostadstillägg. I inkomst ingår in
komst av tjänst, inkomst av kapital och förmö
genhet. Inkomst av tjänst beräknas utifrån vad
du antas ha för inkomster ett år framåt. In
komst av kapital och förmögenhet beräknas uti
från uppgifter i den senaste deklarationen. Om
du tillhör bidragsgrupp 4 eller 5 ingår i vissa fall
inkomsten för den du bor med i beräkningen.
Du kan inte få mer i bidrag än vad bilen kostar.

Du ska äga bilen
Eftersom det är du som får bilstödet ska du re
gistreras som ägare i vägtrafikregistret. Du kan
normalt inte få bilstöd för en bil som du redan
använder och som funnits inom familjen tidiga
re. Du kan inte heller få bilstöd till en leasingbil.

Bidrag för att ändra en
bil – anpassningsbidrag
Om ditt eller ditt barns funktionsnedsättning
gör att du inte kan köra bil kan du få bidrag för
att ändra bilen eller skaffa utrustning till bilen
som behövs för att du ska kunna köra den. För
att få anpassningsbidrag måste du uppfylla
grundkraven för att få rätt till bilstöd.

Vad ingår i anpassningsbidrag?
Det går att få anpassningsbidrag för
• att anpassa bilen
• att köpa utrustning till bilen
• nödvändiga kostnader i samband med an
passning, som
––yttrande från Trafikverket
––kontroll av anpassningen
––transport av bilen
––resa och logi
––registreringsbesiktning
––körutbildning av anpassad bil
––att justera en beviljad anpassning
––att reparera en beviljad anpassning.

Du kan få bilstöd även för andra fordon
Bilstöd är inte bara ett bidrag till bil. Du kan
också få bidrag för moped eller motorcykel. Un
der vissa förutsättningar kan du få bidrag även
för andra typer av fordon.
Med bil menas personbil klass 1. Det betyder att
bilen får ha max 8 passagerarplatser och att den
inte får vara en husbil eller liknande.

Beslutet före bilen
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Du kan inte få grund- eller anskaffningsbidrag
för en bil som du köpt innan du fått beslut om
bilstöd.
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Att byta ut en tidigare anpassning till en nyare
räknas inte som reparation.
Det finns ingen gräns hur mycket du kan få i
anpassningsbidrag. Det bestäms av vilken an
passning du blir beviljad och vad den kostar.
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Behov av anpassning
Det kan vara svårt att avgöra om och i så fall
vilken anpassning som behövs i just ditt fall.
Här är några av de saker som krävs för att du
ska få anpassningsbidrag:
• Du ska behöva anpassningen för att kunna
köra bilen eller åka med som passagerare.
• Behovet ska bero på ditt eller ditt barns funk
tionsnedsättning.
• Bilen ska vara lämplig att anpassa.
• Det är bilen och inte något annat som ska an
passas. Det går till exempel inte att få ersätt
ning för att anpassa en rullstol så att den går
in i bilen.
• Anpassningen ska göras speciellt för din eller
ditt barns funktionsnedsättning. Det går inte
att få ersättning för sådant som räknas som
standardutrustning.

Bidrag till körkortsutbildning
I särskilda fall kan du även få bidrag till kör
kortsutbildning i samband med att du köper en
bil som du får bilstöd för. Förutom att uppfylla
grundkraven för rätt till bilstöd ska du:
• vara under 65 år och vara beroende av bilen
för att kunna arbete, studera eller gå på en
rehabilitering samtidigt som du får aktivi
tetsstöd eller rehabiliteringsersättning.
• vara eller riskera att bli arbetslös, och kör
kortet ska kunna leda till ett arbete som
pågår under minst sex månader.

Hur gör man för att få bilstöd?
Ansökningsblanketter finns hos Försäkrings
kassan och på www.forsakringskassan.se. Du
kan få hjälp med att fylla i ansökan.
När din ansökan kommit till Försäkringskassan
kommer en handläggare att ringa till dig eller
skicka ett brev hem till dig för att tala om att vi
tagit emot din ansökan.
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Du ska också skicka med ett utlåtande från din
läkare där hon eller han beskriver din eller ditt
barns funktionsnedsättning och vad det ger
för förflyttningssvårigheter. Läkaren ska även
bedöma om din funktionsnedsättning kommer
att bestå under åtminstone nio år.
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Om du ska köra bilen själv ska utlåtandet inne
hålla uppgift om att du har medicinska förut
sättningar för att köra bil.

Blanketter för ansökan
Ansöker du om bilstöd för egen räkning ska
du använda blanketten FK 5014 Ansökan om
bilstöd. Den gäller även för ansökan om an
passningsbidrag.
Ansöker du om bilstöd för att kunna färdas med
ditt barn ska du använda FK 5027 Ansökan om
bilstöd för dig som har barn med funktionshinder. Den
gäller även för ansökan om anpassningsbidrag.
Ansöker du om anskaffningsbidrag ska du även
fylla i blanketten Ansökan om inkomstprövat anskaffningsbidrag.
Ansöker om du om bidrag för reparation ska du
använda blanketten Ansökan om bidrag för reparation av en anpassning.

Vad händer efter att jag har ansökt?
För att avgöra om du har rätt till bilstöd och i så
fall hur mycket, utreder Försäkringskassan ditt
ärende. Utredningen bygger på vad som står i
ansökan, läkarutlåtandet och eventuella andra
underlag som skickats in eller som redan finns
hos Försäkringskassan.
Handläggaren tar kontakt med dig så att ni
tillsammans kan prata om dina eller ditt barns
svårigheter och behov.
Om din ansökan gäller anpassningsbidrag behö
ver Försäkringskassan ha kontakt både med dig,
Trafikverket och anpassningsföretaget under
utredningen för att du ska få den anpassning
som du behöver. I vissa fall kontaktar vi också
en arbetsterapeut. Om anpassningen gäller ditt
barn är det viktigt att barnet är med och provar
anpassningen.

Beslut om bilstöd
Så snart beslutet är klart skickas det hem till
dig.

Om du inte är nöjd med beslutet
Om du anser att beslutet är felaktigt kan
Försäkringskassan pröva ärendet igen. Skriv
i så fall till Försäkringskassan och begär
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omprövning. Information om hur du gör finns i
beslutsbrevet.
Om Försäkringskassan vid omprövningen kom
mer fram till att inte ändra beslutet, kan du
överklaga till förvaltningsrätten. Information
om hur man överklagar finns med i ompröv
ningsbeslutet.

Nytt bidrag
För att få grund-och anskaffningsbidrag är
grundregeln att det ska ha gått minst nio år
sedan förra beslutet om rätt till bilstöd. Det går
att få nytt bilstöd tidigare om du kan visa att
bilen gått minst 18 000 mil från det att du köpte
bilen eller om det finns medicinska skäl eller
trafiksäkerhetsskäl. Det finns ingen tidsgräns
för när du kan få nytt anpassningsbidrag.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet.
Information om parkeringstillstånd och färd
tjänst får du från din kommun. Information om
körkortstillstånd får du hos Transportstyrelsen,
www.transportstyrelsen.se.

Frågor?
Har du frågor kan du använda Hanna, vår
digitala assistent på webben. Hon svarar på de
vanligaste frågorna om våra försäkringar och
tjänster och vägleder dig till rätt information.
Du kan också ringa direkt till vårt Kundcenter
0771-524 524 och till Nationell förmedlings
tjänst för texttelefoner 90 160.

Försäkringskassan kontrollerar
Försäkringskassan kontrollerar de uppgifter
som du lämnar. Det kan gälla inkomst, frånvaro
från arbete, civilstånd eller var du bor. Vi har
informationsutbyte med andra myndigheter
och samkör våra register med uppgifter från
bland andra CSN, arbetslöshetskassorna och
Skatteverket.
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Att medvetet lämna felaktiga uppgifter eller
låta bli att anmäla förändringar som kan
påverka rätten till ersättning kan vara brottsligt.
Försäkringskassan polisanmäler alla misstänkta
bidragsbrott.
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