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Begreppet ett fordon och körträning  

Försäkringskassans ställningstagande 

Försäkringskassan kan bevilja anpassningsbidrag för körträning i ett annat 

fordon än det som bilstöd kommer att betalas ut för eller har betalats ut för. I 

en sådan situation ska anpassningsbidraget anses avse endast ett fordon.    

Bakgrund  

Enligt 52 kap. 5 § socialförsäkringsbalken (SFB) betalas bilstöd ut i form av 

bland annat anpassningsbidrag för ett fordon. 

Förtydligandet att bilstöd endast betalas ut för ett fordon infördes eftersom 

det i tillämpningen av bilstödet tidigare hade funnits en osäkerhet om detta. 

Det hade förekommit att anpassningsbidrag hade beviljats för flera fordon 

som köpts av samma person under den period som numera regleras i 52 kap. 

7 § SFB. (Jfr Mobil med bil, SOU 2005:26, s. 268 f.) 

Det framgår uttryckligen att bilstöd beviljas för kostnader för körträning  

både före och efter att ett fordon ändras eller att en särskild anordning på ett 

fordon anskaffas, samt vid justering och reparation av dessa (52 kap. 8 § 

första stycket 4 SFB). Lagtexten kan tolkas som att anpassningsbidrag för 

körträning kan betalas ut för fler än ett fordon. Det behövs därför ett rättsligt 

ställningstagande för att förtydliga hur 52 kap. 5 § SFB bör tolkas för 

körträning.  

Överväganden 

Vid körträning före en anpassningsåtgärd är det naturligt att körträningen 

måste ske i ett annat fordon än det som bilstöd kommer att betalas ut för. 

Även om bilstöd redan har betalats ut för ett fordon, som exempelvis om 

den försäkrade ansöker om anpassningsbidrag under perioden, är det 

naturligt att körträningen före en anpassning behöver göras i ett annat 

fordon. Körträning är alltså ett led i att bedöma vilka åtgärder enligt 52 kap. 

8 § första stycket 2–3 SFB som behövs för att den försäkrade ska kunna 

använda ett fordon. Även vid körträning efter en anpassningsåtgärd kan det 

vara lämpligt att körträningen sker i ett annat fordon än det som har 

anpassats.   

Regleringen i 52 kap. 8 § första stycket 4 SFB bör anses innebära ett 

förtydligande av vilka kostnader som ska hänföras till det fordon som 

bilstöd kommer att betalas ut eller har betalats ut för enligt 52 kap. 8 § första 

stycket 1–3 SFB. Körträning i ett annat fordon än det som bilstöd kommer 

att betalas ut för eller har betalats ut för innebär alltså inte att 
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anpassningsbidrag betalas ut för fler än ett fordon. I en sådan situation bör 

anpassningsbidraget anses avse endast ett fordon.    

Aktuella bestämmelser, rättspraxis m.m.  

52 kap. 5 och 8 §§ SFB 
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