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Författningsförslag 

Förslag till ändring i socialförsäkringsbalken 

Härigenom föreskrivs att 52 kap 10 och 19 a §§ socialförsäkringsbalken 
ska ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

10 §  

Bilstöd enligt 8 § första stycket 1-3 
lämnas till 

Bilstöd enligt 8 § första stycket 1-4 
lämnas till 

1. en försäkrad som är under 65 år och är beroende av ett sådant fordon 
som avses i 8 eller 9 § för att genom arbete få sin försörjning eller ett vä-
sentligt tillskott till sin försörjning, eller för att genomgå arbetslivsinriktad 
utbildning eller genomgå rehabilitering under vilken han eller hon får reha-
biliteringsersättning enligt 31 kap. eller aktivitetsstöd enligt föreskrifter 
som meddelas av regeringen, 
2. en försäkrad som är under 65 år och, efter att ha beviljats bidrag enligt 1, 
har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning, 
3. en försäkrad som fyllt 18 år men inte 50 år, och 
4. en försäkrad som har barn som inte fyllt 18 år. 

Bilstöd lämnas i fall som avses i 3 § till en försäkrad som har barn som 
har ett sådant funktionshinder som avses i 2 §. 

 
 

19 a § 1 

Anpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för anordningar för vilka det 
har lämnats bidrag enligt 18 c § första stycket. 

Anpassningsbidrag lämnas inte heller för kostnader för åtgärder som hade 
kunnat undvikas om den försäkrade utnyttjat rätten till bidrag enligt 18 b el-
ler 18 c §, för anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen 
eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen. Detta gäller 
dock inte om det finns särskilda skäl för att ändå lämna anpassningsbidrag. 

 Begränsningarna i andra stycket 
för anordningar som är att anse som 
standardutrustning i bilen eller för 
normalt förekommande tilläggsut-
rustning till bilen gäller inte för be-
hov av anpassning som har uppkom-
mit efter att anpassningsbidrag har 
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lämnats till den försäkrade för for-
donet för första gången.   

 
 
 
 
 

 
 
 


