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Bilverkstad får inte betalt av försäkringskassan
Sammanfattning
Ulf Romö på Hanngrens Sadelmakeri AB handikappanpassade
två bilar som Försäkringskassan hade beslutat om. Men när
Ulf Romö skickade faktura fick han höra att pengarna var slut
och att han får vänta till efter årsskiftet. Ansvaret för detta
vilar på Riksförsäkringsverket som inte har förmått
kontrollera kostnaderna, anser Företagarombudsmannen.

Fallet
Ulf Romö driver företaget Hanngrens Sadelmakeri AB i Sundsvall.
Försäkringskassan beslutade under 2001 (den 5 juni respektive den
2 oktober) att två bilar skulle handikappanpassas (s.k. bilstöd) och
Hanngrens Sadelmakeri AB fick i uppdrag att utföra jobben. Ulf
Romö skulle installera en bensinvärmare med fjärrstyrning och en
s.k. uppresarlyft.
Den 11 november 2001 fakturerade Ulf Romö Försäkringskassan
sammanlagt 36 930 kr före moms. Fakturorna förföll till betalning
den 11 december 2001.
Redan i slutet av oktober 2001 hade Ulf Romö fått telefonsamtal
från en handläggare på Försäkringskassan. Ulf Romö berättar för
Företagarombudsmannen: ”Handläggaren sade att betalningarna
skulle ställas in i mitten av november eftersom pengarna var slut.
Jag skulle inte få något mer betalt förrän efter årsskiftet.” Han
berättar vidare att Försäkringskassan de tre senaste åren har ställt
in sina betalningar på samma sätt.
Företagarombudsmannen har talat med handläggaren. Hon
bekräftar Ulf Romös uppgifter.
Riksförsäkringsverket är tillsynsmyndighet för Försäkringskassorna
och är den myndighet som disponerar regeringens anslag för
bilstöd.
Avdelningsdirektören på avdelningen för familj och handikapp på
Riksförsäkringsverket säger till Företagarombudsmannen att
pengarna för bilstöd är slut för i år. Ingen Försäkringskassa i
Sverige kan därför betala ut något bilstöd förrän 2002, fortsätter
han. Riksförsäkringsverket meddelade Försäkringskassorna detta i
slutet av oktober, enligt avdelningsdirektören. Pengarna har tagit

slut i förtid varje år sedan 1997, men något år fick vi extra anslag
av regeringen, berättar han slutligen.

Företagarombudsmannens bedömning
Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för
Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i
Sverige.
- Försäkringskassorna borde ha rutiner som hindrar att beslut om
handikappanpassning tas utan att det finns pengar, anser
Företagarombudsmannen.
- Ansvaret för detta vilar främst på Riksförsäkringsverket. Bilstöd
ska lämnas inom ramen för de medel som anslagits av regeringen
(se faktaruta). Riksförsäkringsverket har dock inte förmått
kontrollera kostnaderna. Man underrättade inte heller
Försäkringskassorna förrän ett par veckor innan pengarna var slut.
Då hade Hanngrens Sadelmakeri AB redan fått i uppdrag att göra
jobben. Effekten blir att den enskilde företagaren drabbas, säger
Företagarombudsmannen.
- Företagarombudsmannen har tidigare uppmärksammat
Försäkringskassornas betalningsinställningar vid årsskiften
(”Bilverkstad får inte betalt av Försäkringskassan”, publicerat den
14 februari 2001). Riksförsäkringsverkets agerande är
uppseendeväckande, särskilt mot bakgrund av att det har upprepats
i flera år. Agerandet är nonchalant mot de drabbade företagarna,
anser Företagarombudsmannen.
I Företagarombudsmannens bedömning av ärendet deltog Tommy
Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica WerenfelsRöttorp, Camille Forslund, Lars I W Jansson, Nils-Eric Sandberg och
Edward Waller.
Förordning (1988:880) om bilstöd till handikappade:
”1 § Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till handikappade
lämnas, enligt föreskrifterna i denna förordning, bidrag till handikappade och
föräldrar till handikappade barn för att anskaffa motorfordon. …”
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