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Författningsförslag 

Förslag till ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till 
arbetshjälpmedel 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1991:1046) om bidrag till 
arbetshjälpmedel att 5 § ska ha följande lydelse.   
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 §1 

Bidraget skall betalas tillbaka, om 
hjälpmedlet eller anordningen inte 
längre används för avsett ändamål. 
Återbetalningsbeloppet skall 
minskas med högst en femtedel för 
varje helt år som har gått sedan 
bidraget beviljades. Om det finns 
särskilda skäl, kan 
återbetalningsskyldigheten jämkas 
eller efterges. 
   Om den försäkrade blir 
arbetsoförmögen eller det finns 
andra liknande skäl, kan 
återbetalningsskyldigheten fullgöras 
genom att hjälpmedlet eller 
anordningen överlåts till 
Försäkringskassan. 
 

Bidraget ska betalas tillbaka, om 
hjälpmedlet eller anordningen inte 
längre används för avsett ändamål. 
Återbetalningsbeloppet ska minskas 
med högst en femtedel för varje helt 
år som har gått sedan bidraget 
beviljades. Om det finns särskilda 
skäl, kan återbetalningsskyldigheten 
efterges helt eller delvis. 
   Om den försäkrade blir 
arbetsoförmögen eller det finns 
andra liknande skäl, ska bidraget 
betalas tillbaka om hjälpmedlet eller 
anordningen inte har använts.  

 
 
 
 
 
 
 
Denna förordning träder i kraft den DD månad ÅÅÅÅ . 
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