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Inledning 
 

Lag (2014:132) om mobilitetsstöd utgör ett komplement till färdtjänst och ger kommunen 

möjlighet att lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till 

personer som har tillstånd till färdtjänst men inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken. 

Det ekonomiska stödet ska utgöra ett komplement till färdtjänsten samt minska kommunens 

kostnader för färdtjänst. 

 

Lag om mobilitetsstöd (2014:132) 

1 § En kommun får som komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och 

anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning (mobilitetsstöd), för att öka 

hans eller hennes möjligheter att förflytta sig. 

 

2 § En kommun får lämna mobilitetsstöd under förutsättning att den som ska få stödet 

- samtycker till stödet, och 

- har tillstånd till färdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst, men 

- inte har rätt till bilstöd enligt socialförsäkringsbalken 

 

3 § En kommun som med stöd av 4 § andra stycket lagen (1997:736) om färdtjänst har överlåtit 

sina uppgifter i fråga om färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet får även 

överlåta till myndigheten att fatta beslut i enskilda ärenden om lämnande av mobilitetsstöd.

 · 

 

Ansökan om mobilitetsstöd prövas av Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun. 

 

 

1. Vem kan få mobilitetsstöd 

Den som ansöker gäller ska vara folkbokförd i Åtvidabergs kommun samt ha tillstånd till färdtjänst 

enligt lagen (1997:736) om färdtjänst för att en utredning om mobilitetsstöd ska kunna inledas. Den 

sökande ska ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationer vilket även är grund för att beviljas färdtjänst. 

Varaktigheten av personens funktionsnedsättning ska vara bestående i minst nio år framåt vilket 

ska styrkas av läkarintyg. 

Den sökande ska ha varit berättigad till färdtjänst i minst ett år samt rest aktivt med färdtjänst för 

att kunna söka stödet. Med aktivt resande menas resor till en kostnad på minst två prisbasbelopp i 

genomsnitt per år. 

2. Avgränsning 

Ansökan kan gälla för förare eller passagerare och sökandes ålder är inte avgörande för prövningen 

om rätt till stöd. Det ställs inga krav på att fordonet skall används för arbetsresor, studier eller 

rehabiliteringsresor. Mobilitetsstöd utgår inte för leasingbil. 

3. Mobilitetsstödets grunder 

Mobilitetsstödet kan ansökas för nyanskaffning av fordon eller anpassning av fordon som den 

sökande äger. Det är möjligt att ansöka för både anskaffning och anpassning. Fordonet får inte vara 

äldre än tre år. Bidragets storlek grundas på vid tiden gällande prisbasbelopp. 
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4. Fossilfri kommun 
Åtvidabergs kommun har genom sitt Hållbarhetsprogram antagit rollen att som samhällsaktör bidra 

till minskad användning av fossila resurser inom sitt geografiska område.  

Vi som kommun uppmanar därmed dig som enskild medborgare att i ditt val av fordon för 

anpassning välja hållbart och bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar.  

Inom fordonsmarknaden finns bra miljöval och inom bränslemarknaden finns fossilfria alternativ 

som är möjliga att tanka även i något äldre fordon. 

5. Anskaffningsbidrag 

Med anskaffningsbidrag avses bidrag för inköp av lämpligt fordon. Bidragsbeloppet är maximerat 

till tre prisbasbelopp.  Bidraget gäller för inköp av fordon som är ändamålsenlig och lämplig för 

den sökande. Anskaffningsbidraget ska sökas och beviljas före inköp av fordon. Bidraget betalas ut 

efter att beslut fattats och den sökande lämnat in köpeavtal. Fordonet skall ägas av den sökande 

eller av en närstående (förälder, make, maka, sambo). Nytt anskaffningsbidrag kan sökas tidigast 

efter nio år.  

6. Anpassningsbidrag 

Med anpassning av fordon avses åtgärder av teknisk natur där man genom ombyggnad eller 

komplettering av fordonets utrustning möjliggör för sökande att själv köra fordonet. 

Anpassningen kan även gälla för sökande som passagerare. Bidragsbeloppet är maximerat till tre 

prisbasbelopp. Bidrag utgår till anpassning av fordon som är ändamålsenlig och lämplig för den 

sökande. Anpassningen skall i samverkan godkännas av person med lämplig behörighet 

(arbetsterapeut, sjukgymnast) utföraren av anpassningen och av kommunens handläggare. Fordonet 

skall ägas av den sökande eller av en närstående (förälder, maka, make, sambo).  

 

Ansökan om anpassningsbidrag ska innehålla en kostnadskalkyl och beviljas innan anpassning av 

fordonet genomförs. Efter genomförd anpassning ska företaget fakturera den av kommunen 

godkända kostnaden för anpassningen. Bidraget kan inte utbetalas retroaktivt. Nytt 

anpassningsbidrag kan sökas tidigast efter nio år. 

 

I anpassningsbidraget ingår följande: 

- Arbetskostnad för att anpassa fordonet. 

- Inköp av anpassnings utrustning till fordonet. 

- Besiktning av fordonet efter utförd anpassning. 

 

Anpassningsbidraget omfattar inte: 

- Utrustning som finns att tillgå hos billeverantör som standard eller extrautrustning. Med detta 

avses exempelvis elektriska fönsterhissar, servostyrning, automatlåda, air-condition, centrallås, 

motor/kupévärmare, bilbarnstol och liknande. 

- Kostnader för skötsel, reparation och underhåll. 

7. Anskaffning färdiganpassad begagnad bil 

Vid anskaffning av färdiganpassad begagnad bil kan maximalt fem prisbasbelopp utbetalas.  

8. Fortsatt beviljad färdtjänst 

 Den sökande får endast i undantagsfall nyttja färdtjänst, t ex vid fel på fordonet. 

 

9. Ansökan 

Ansökan från person som är förare ska bifoga läkarintyg som visar att transportstyrelsens 

medicinska krav för förare är uppfyllda. 
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Ansökan skall innehålla ett skriftligt besked om avslag från försäkringskassan som gäller statligt 

bilstöd enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 

Av ansökan ska ägare och övriga uppgifter om fordonet framgå som grund för bedömning om 

fordonets lämplighet för planerad anpassning.  


