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Historik – information om ändringar i vägledning 
2005:03 Återkrav 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

12 2023-04-20 Avsnitt 2.2, 2.4.1, 4.2.1, 4.3, 4.8, 8.2.3 och 10.2. Avsnitt 17.2 har tagits 
bort.  

11 2022-06-02 Nytt kapitel (kapitel 5) om utredningsskyldighet, bevisbörda och 
beviskrav har lagts till. 

10 2019-05-21 Metodstöd i kapitel 13 har lagts till och metodstödet i 11.4.3 har 
inarbetats in i kapitel 13. 

9 2018-12-17 Avsnitt 4.7 har lagts till och hela kapitel 14 omarbetats. 

8 2018-08-30 Ändringar gjorda huvudsakligen i kapitel 1 – 6 och 13, främst med 
anledning av ny förordning (FEA) och ny förvaltningslag. 

7 2013-03-26 Hela vägledningen 

6 2010-11-30 Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av 
socialförsäkringsbalken. 

5 2010-04-27 Avsnitten 2.2.1, 9.1.1, 11.4, 11.4.1, 14.1, 15.1–15.3.1, 15.4–15.6.6, 
15.7 och 15.8. 

4 2008-06-17 Läsanvisningar, kapitel 1–5, avsnitt 6.2, avsnitt 7.1, 7.2, kapitel 9, 
avsnitt 10.1.1 och 10.4.1, kapitel 11, avsnitt 13.1.1, kapitel 15, avsnitt 

16.1, 16.2 och 16.4. bilaga 1. 

3 2007-06-19 1, 2.4, 6.1, 8, 9.3.2 och 12.2. 

2 2006-12-12 Sammanfattning, inledning, 2.4, 3, 5.2, 5.2.1, 7, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 
7.3.5, 8, 8.2, 8.3, 11.1.1, 12.1, 13.1, 14.3 och en ny bilaga. 

1 2005-06-28 Första utgåvan 

Version 12 

Kapitel 2 

2.2 Är ett återkrav en ändring till den försäkrades nackdel? 

Tagit bort hänvisning till domsnytt 

2.4.1 Återkrav av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, 
etableringstillägg och bostadsersättning 

Lagt till ny bestämmelse i § FEA 
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Kapitel 4 

4.2.1 Metodstöd – återkrav mot minderårig 

Hänvisat till GFR istället för RA  

 

4.3 Återkrav av assistansersättning 

Omarbetad skrivning gällande återkrav mot ställföreträdare 

 

4.8 Återkrav när den försäkrade har ett ombud, en god man eller en förvaltare 

Omarbetad skrivning  

Kapitel 8 

8.2.3 Om den försäkrade anmält uppgifter till Försäkringskassan i annat sammanhang  

Tagit bort hänvisning till domsnytt 

 

Kapitel 10 

10.2 Aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, etableringsersättning, etableringstillägg och 
bostadsersättning 

Ny skrivning med anledning av ny bestämmelse i § FEA 

 

Kapitel 17 

17.2 Bokföring och registrering av dagar  

Hela avsnittet har tagits bort 

Version 11 

Nytt kapitel (kapitel 5) om utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav har lagts till. 

 
– 11.3 Lagt till hänvisning till avsnitt 5.4 

– 14.3 Anpassat skrivningar gällande steg 3 till skrivningarna i kapitel 5 

Version 10 

Ett nytt metodstöd för utredning och bedömning av eftergift har tagits fram och lagts som 
ett eget kapitel (kapitel 13). Metodstödet i 11.4.3 har inarbetats i det kapitlet.  

Version 9 

Eftersom ordet taxering inte längre finns kvar som begrepp i skattelagstiftningen har 
dessa tagits bort. 

Kap. 4 

Avsnitt 4.7 har lagts till med anledning av införandet av två nya socialförsäkrings-
förmåner, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.  

Kap. 11 

Hela kapitlet har omarbetats helt efter ändringar i Skatteförfarandelagen (2011:1244).  

Version 8 

Ändringar har gjorts på flera ställen med anledning av ny förordning (2017:819) om 
ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (FEA) 

Kap. 3 

– Tidigare avsnitt 3.3 gällande avräkning är flyttat till vägledning (2005:2) 
Fordringshantering hos försäkringskassan 
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Kap. 4 

– 4.2 Tillägg har gjorts gällande särskilt förordnad vårdnadshavare 

– 4.2.1 Omformulering av metodstöd för att förtydliga rutinen 

– 4.3 Ändringar gjorda med anledning av lagändring i assistansersättning 

– 4.6 Nytt avsnitt 

– 4.7 Förkortning av text och hänvisning till vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i 
praktiken 

Kap. 5 

– 5.1 Beskrivning av vad som avses med felaktig utbetalning är förändrad 

– 5.2 Tillägg har gjorts med beskrivning av hur man i det här sammanhanget ska se på 
utbetalningar som kommer i retur 

– 5.2.2 Nytt metodstöd är tillagt 

Kap. 10 

– Ett metodstöd är borttaget med anledning av att attestkravet försvunnit inom återkrav 

– Stycke om tidigare beloppsgräns på 1 000 kr är borttaget 

Kap. 13 

– Omformuleringar är gjorda för att samma sak inte ska beskrivas som i vägledning 
(2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken 

– Ett avsnitt är borttaget (tidigare 13.1) 

– 13.1 Ett stycke ett borttaget 

– 13.4 Omformulering är gjord för att den försäkrade även behöver underrättas om 
beslutet är hel eftergift 

– 13.5.1 Nytt avsnitt 

– 13.5.2 – 13.5.3 Mindre tillägg har gjorts i texten 

Version 7 

Version 7 av vägledningen är helt omstrukturerad, omskriven och språkligt bearbetad. 
Den innehåller nya kapitel och nya avsnitt. Avsnitten om återbetalningsskyldighet och 
eftergift har arbetats om utifrån Rättsfallsöversikten- En analys av vissa frågor om 
återbetalning och eftergift (Anser 2012:1). Beskrivning av andra bestämmelser om 
återbetalningsskyldighet och eftergift enligt andra regler än 108 kap. 2 och 11 §§ har 
förts in i vägledningen. 

I tidigare versioner av vägledningen har återkrav mot dödsbon, misstagsbetalning 
(principen om condictio indebiti) och återkrav i internationella förhållanden beskrivits i 
eget kapitel, men innehållet har i den här versionen delats upp på olika avsnitt. 

De tidigare kapitlen om återkrav och sammanträffande av förmåner samt om minskning, 
indragning och återkrav har tagits bort, eftersom de inte bedöms vara relevanta för den 
här vägledningen och informationen finns i andra vägledningar. 
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Kap. 1 Inledning 

– 1.1 Nytt avsnitt om vilka förmåner som inte omfattas av vägledningen 

– 1.2–1.2.3 Nytt avsnitt om tillämplig lagstiftning och vilken lag som ska tillämpas 

Kap. 2 Allmänt om reglerna om återkrav 

– 2.1 Nytt avsnitt 

– 2.3–2.4.5 Nya avsnitt 

Kap. 3 

Nytt kapitel om vilka utbetalningar som omfattas och inte omfattas av återkravsreglerna. 
Kapitlet innehåller beskrivning av principen om condictio indebiti och återkrav i 
internationella förhållanden, som i den tidigare versionen fanns i egna kapitel. Avsnitten 
är också helt omskrivna och avsnittet om återkrav i internationella förhållanden har 
döpts om till ”Avräkning av icke berättigade förmåner”. Information om försäkrings-
tillhörighet har tagits bort, eftersom detta finns i andra vägledningar. 

Kap. 4 

Fanns en motsvarighet till detta kapitel i den tidigare versionen, men kapitlet har 
strukturerats och formulerats om. 

– 4.2–4.5 Nya avsnitt 

– 4.8 Fanns motsvarighet i den tidigare versionen. Uppdatering av laghänvisningar och 
uppdatering av var uppgifter om bolagen finns. Förtydligande om att återkravet ska 
ställas mot handelsbolaget respektive kommanditbolaget och inte mot bolags-mannen 
respektive komplementären. Information om företagsfusion har tagits bort, eftersom 
återkrav sällan ställs mot en sådan bolagsform. 

– 4.9 Information om delgivning mot myndighet, kommun eller landsting har tagits bort, 
eftersom delgivning inte förekommer. 

– 4.10 Fanns motsvarighet till avsnittet i den tidigare versionen, men avsnittet innehåller 
nu även delar av det som tidigare fanns i separat kapitel om dödsbo. 

Kap. 5 

– Nytt kapitel. Fanns inte något kapitel om felaktiga utbetalningar i den tidigare 
versionen. 

– Avsnittet om preskription fanns tidigare i eget kapitel. Det har kortats ner och 
formulerats om. 

Kap. 6 

Nytt kapitel 

Kap. 7 

Motsvarar ett kapitel i den tidigare versionen. 

– 7.1 Tagit bort beskrivning av ett RÅ-avgörande (refererad RÅ 1997 ref. 4), eftersom 
det inte bedömdes tillföra något. 

– 7.2 Lagt till information om att det kan i vissa fall kan vara aktuellt att tillämpa regler 
som gällde före 2011. 

– 7.2.2 är ett nytt avsnitt och är taget från Rättsfallöversikten (Anser 2012:1) 
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– 7.2.3 är omskrivet och uppdaterat utifrån Rättsfallöversikten (Anser 2012:1). 

Kap. 8 

Kapitlet har delats upp i flera avsnitt och uppdaterats utifrån Rättsfallsöversikten (Anser 
2012:1). 

Kap. 9 

Ett helt nytt kapitel. Vägledningen har inte tidigare innehållit beskrivning av andra regler 
om återbetalningsskyldighet än 108 kap. 2 § SFB. 

Kap. 10 

Kapitlet motsvarar till viss del ett kapitel om eftergift i den tidigare versionen, men är 
omstrukturerat och har uppdaterats utifrån Rättsfallsöversikten (Anser 2012:1). Kapitlet 
har renodlats till att bara innehålla en generell beskrivning av eftergift. 

Kap. 11 

Kapitlet motsvarar till viss del ett kapitel om eftergift från version 6. Kapitlet är helt 
omskrivet och omstrukturerat samt uppdaterat utifrån Rättsfallsöversikten (Anser 
2012:1). 

I den tidigare versionen redovisades vilka skäl som generellt talar mot eftergift och vilka 
skäl som talar för eftergift. I den här versionen beskrivs vilka omständigheter som kan 
påverka bedömningen och på vilket sätt de påverkar bedömningen. 

Kap. 12 

Ett helt nytt kapitel. Vägledningen har inte tidigare innehållit beskrivning av andra regler 
om eftergift än 108 kap. 11 § SFB. 

Avsnitt 12.1–12.1.3 behandlar eftergift av bostadsbidrag. Avsnitten kommer 
ursprungligen från vägledning (2004:10) Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar, 
men har omarbetats. Hänvisning till att man kan få ledning från beskrivningen av 
eftergiftsbedömning i kapitel 11. Beräkning av betalningsförmåga ska göras utifrån 
Kronofogdemyndighetens beräkningsmodell och inte utifrån normen för försörjningsstöd 
(socialbidrag). 

Kap. 13 

Motsvarar till viss del ett kapitel i version 6, men kapitlet har omstrukturerats och skrivits 
om. Mycket av den tidigare texten om återkravsutredningen och om underrättelse, 
omprövning och överklagande har tagits bort, eftersom den inte bedömdes vara 
relevant. 

– 13.2 Nytt avsnitt 

– 13.3 Nytt avsnitt 

– 13.4 Avsnittet om kommunicering har utvecklats. 

– 13.5 Avsnittet om i vilka situationer som den försäkrade inte behöver underrättas har 
utvecklats. 

– 13.6 Avsnittet om beslut har kortats ned och skrivits om. 

Kap. 14 

Kapitlet har formulerats om med förtydligande om att Försäkringskassan inte ändrar 
underlag för kontrolluppgifter för föregående år. Förtydligande om att det inte är skäl för 
eftergift, bara för Skatteverket inte kan längre kan omtaxera. 
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Kap. 15 

15.1 Nytt avsnitt om att det i vissa fall kan vara aktuellt att begära skadestånd istället för 
att återkräva enligt reglerna om återkrav. 

Version 6 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken trätt i kraft 
den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar har gråmarkerats, 
men inte avsnitt med enbart ändringar av laghänvisningar. 

Version 5 

Im 2009:186 Utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning – samordning enligt 
17:1 AFL har inarbetats under avsnitt 2.2.1 och 11.4 samt exempel Åge under avsnitt 
11.4.1 är borttagen. 

Avsnitten 9.1.1 och 14.1 och 15.8 har uppdaterats. 

Med anledning av de nya (EG) förordningar 883/2004 och tillämpningsförordning 
987/2009 har avsnitten 15.1–15.3.1, och 15.7 reviderats. Avräkningsbestämmelser har 
inarbetats från tillämpningsförordningen 987/2009. Nya avsnitten 15.4–15.6.6 har lagts 
till med generella regler om försäkringstillhörighet med anledning av införandet av 
förordningen 883/2004. Förordningarna träder ikraft den 1 maj 2010. 

Version 4 

Hela vägledningen är omarbetad med metodstöd under särskilda rubriker. Vidare har 
citaten från Rune Lavins bok lagts under särskilda avsnitt för att underlätta för läsaren. 

Kapitel 1–4 

Innehållet i kapitlen är omstrukturerade och förtydligade. 

Kapitel 5 

Kapitlet är omstrukturerat och uppdaterat med krav mot juridiska personer. 

Avsnitt 6.2 

Avsnittet är förtydligat. 

Avsnitt 7.1. 

Avsnittet är uppdaterat och exemplen ändrade. 

Avsnitt 7.2. 

Exemplet är förtydligat. 

Kapitel 9 

Kapitlet är förtydligat, omformulerat och omstrukturerat. 

Avsnitt 9.1.1och 9.1.5 

Avsnitten innehåller nytt metodstöd. Exemplet i avsnittet 9.1.5 är ändrat. 

Avsnitt 9.3.2 

Exemplen är ändrade. 

Avsnitt 9.3.3 

Avsnittet är uppdaterat. 

Avsnitt 10.1.1 och 10.4.1 

Avsnitten innehåller nytt metodstöd. 
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Kapitel 11 

Kapitlet är förtydligat och innehåller nytt metodstöd och nytt avsnitt. 

Avsnitt 13.1.1 

Avsnittet är förtydligat och innehåller ett nytt exempel. 

Kapitel 15 

Kapitlet är omstrukturerad och innehåller fler nya avsnitt samt nytt metodstöd och nya 
exemplen. 

Avsnitt 15.6 

Avsnittet är förtydligat. 

Avsnitt 16.1 

Avsnittet är förtydligat. 

Avsnitt 16.2 

Avsnittet är kompletterat med uppgift om att en regel upphörde den 1 januari 2008. 

Avsnitt 16.4 

Avsnittet är förtydligat. 

Källförteckning 

Källförteckningen är uppdaterad. 

Bilaga 1 

Bilagan 1 är uppdaterad. 

Version 3 

Kapitel 1 

Avsnittet är förtydligat. I avsnitt 1.1 finns nu en beskrivning av vad som är 
sammanträffande av förmåner och därför inte ska handläggas som återkrav. 

Avsnitt 2.1 

Exemplet är förtydligat. 

Avsnitt 2.4 

Ett exempel är förtydligat och fler exempel har arbetats in. 

Avsnitt 2.6 

Exemplet är förtydligat. 

Avsnitt 6.1 

Avsnittet innehåller en hänvisning till en ny kammarrättsdom. 

Avsnitt 7.2.2 

Avsnittet är förtydligat. 

Kapitel 8 

Kapitlet är omstrukturerat. Dessutom har det lagts till information om beräkning av 
ackumulerad inkomst, skatt och kontrolluppgift när ett återkrav ändras, några nya 
exempel och hänvisning till vägledning 2005:1, Utbetalning. 
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Avsnitt 9.3.2 

Avsnittet är förtydligat, bland annat med beskrivning av vad som gäller när den 
försäkrade själv anmäler en felaktig utbetalning och betalar tillbaka beloppet innan 
Försäkringskassan har beslutat om ett återkrav. 

Avsnitt 12.1 

Exemplet är förtydligat. 

Avsnitt 13.1 

Ett exempel har tagits bort. 

Avsnitt 13.2 

Avsnittet är förtydligat med anledning av ändring i FKFS 2006:2. 

Version 2 

Sammanfattning och inledning 

– Avsnitten är förtydligade och det finns fler hänvisningar till andra vägledningar. 

Avsnitt 2.4 

– Avsnittet är förtydligat och ett exempel är ändrat. 

Kapitel 3 Vem kan Försäkringskassan återkräva ersättning från? 

– Kapitlet är kompletterat med information om vad som gäller när den försäkrade 
företräds av en god man eller förvaltare. 

– Kapitlet innehåller ett nytt avsnitt om vad som gäller när en viss del av en felaktig 
utbetalning har redovisats till Kronofogdemyndigheten. 

Avsnitt 5.2 Uppgifts- och anmälningsskyldighet 

– Här finns en hänvisning till den bilaga som är tillagd om lagrummen för reglerna om 
uppgifts- och anmälningsskyldighet. 

Avsnitt 5.2.1 När uppgifts- och anmälningsskyldighet kan anses ha inträtt 

– Texten är kompletterad med en hänvisning till vägledningarna för respektive förmån. 

Kapitel 7 

Kapitlet fanns tidigare som nummer 8. 

Avsnitt 7.3.1 Lågt belopp 

Exemplen är förtydligade. 

Avsnitt 7.3.2 Ekonomiska skäl 

Avsnittet innehåller en ny hänvisning till www.kronofogden.se. Avsnittet innehåller också 
ett nytt exempel. 

Avsnitt 7.3.3 Andra skäl än ekonomiska 

– Avsnittet innehåller ett nytt exempel. 

Avsnitt 7.3.5 Försäkringskassan har känt till felaktiga uppgifter eller ändrade 
förhållanden 

– Det tidigare exemplet är borttaget. 

Kapitel 8 Skatteavdrag och kontrolluppgift 

Kapitlet fanns tidigare som kapitel 7 respektive en del av avsnitt 14.3. 
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Avsnitt 8.2 Felutbetalningen avser annan tid än innevarande år 

– Texten är förtydligad 

Avsnitt 8.3 Beslut 

– Nyskrivet avsnitt om skatt och kontrolluppgift när ett återkrav efterges. 

Avsnitt 11.1.1 

– Avsnittet är kompletterat med ett exempel om misstagsbetalning till 
Kronofogdemyndigheten. 

Avsnitt 12.1 

– Avsnittet är förtydligat för att bättre stämma överens med motsvarande avsnitt i 
vägledningen om fordringshantering (2005:2). Det innehåller också ett nytt exempel. 

Avsnitt 13.1 

− Avsnittet är förtydligat och exemplet är omskrivet. 

Avsnitt 14.3 

Texten är anpassad till kapitel 8. 

Ny bilaga 

Som en bilaga till vägledningen finns nu en tabell med lagrum för de olika 
bestämmelserna som finns inom socialförsäkringen om uppgifts- och 
anmälningsskyldighet. 
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