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Till Socialdepartementet 
 
Remissvar: Ett reformerat bilstöd (Ds 2015:9) 
Dnr S 2014/4293/FST   
 
SPF Seniorerna avlämnar härmed på eget initiativ remissvar på ”Ett 
reformerat bilstöd” (Ds 2015:9)  
 
 
Under förutsättning att 65-årsgränsen slopas tillstyrker SPF Seniorerna 
förslaget på ett reformerat bilstöd.  
 
För det första vill vi understryka vikten av att seniororganisationer inte bör 
undantas som remissinstanser när det gäller förslag om lagar och regler som 
förstärker både åldersgränser och skillnader baserat endast på en 
människas ålder.  
 
Idag arbetar nästan 200 000 människor i Sverige som är 65 år och äldre, 
antalet har fördubblats på åtta år. Detta beror dels på ekonomiska reformer 
som gjort det mer lönsamt att jobba vidare men också på att dagens seniorer 
är piggare och friskare än för bara en generation sedan. 
Pensionsåldersutredningen konstaterade att fler måste jobba längre 
framöver, att en riktålder för pension bör införas som höjer pensionsåldern 
och att andra åldersgränser inom socialförsäkringen bör följa med. Från SPF 
Seniorernas sida skulle vi vilja tillägga att åldersgränserna på 
arbetsmarknaden bör slopas helt. Om en pensionsålder behålls är det 
sannolikt att denna måste revideras med jämna mellanrum då utvecklingen 
visar att vi blir allt äldre, allt friskare och önskar arbeta i högre utsträckning 
än idag. Detta innebär även att allt fler personer kommer att ha behov av 
skydd av socialförsäkringssystemet i allt högre åldrar. 
 
Enligt förslaget på ett reformerat bilstöd ska en fortsatt åldersgräns på 65 år 
finnas. Det är inte bara otidsenligt men också diskriminerande mot 
människor som önskar stanna kvar i arbetslivet efter 65-årsdagen. Oavsett 
ålder bör människor ha rätt till bilstöd. 
 
Lagar, föreskrifter och förordningar bör inte bidra till att cementera stelbenta 
åldersgränser som diskriminerar människor bara för att de passerat 65-
årsgränsen, exempelvis genom ett bilstöd som upphör vid 65 års ålder. 
Staten borde i stället gå före med att minska åldersdiskrimineringen bland 
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annat genom att förändra diskriminerande lagar och regler. SPF Seniorerna 
vill därför understryka vikten av att slopa 65-årsgränsen avseende ett 
reformerat bilstöd. 
 

 
Chistina Rogestam 
Förbundsordförande SPF Seniorerna 


