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Historik – information om ändringar i vägledning 
2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning – 
beräkning, steglös avräkning m.m. 

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 

8 2022-11-30 1.2, 4.1, 4.1.3, 4.3-4.3.2, 4.6.1, 15.2.1, 15.3.1, 15.7.1-15.7.2, 16.1.8, 
18.3.1-18.3.2. 

7 2022-05-19 1.2, 4.2.3, 4.6.1 - 4.6.2, 4.6.4 - 4.6.5, 7.3, 7.6.2, 7.6.4 - 7.6.6, 10.7.2 

6 2020-09-23 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4.1–1.4.5, 1.5, 1.6, 1.6.1, 1.7, 2.2, 3.3, 4.1, 4.7, 5.1, 
5.6.1, 6, 6.1, 6.2.1, 6.3, 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 8.1, 8.3, 8.4, 9.2, 
9.3, 9.6, 11.7, 12, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8.2, 12.8.4, 13.1, 13.2, 13.3.2, 
13.4.1, 14.4, 14.4.1, 14.4.2, 15.1, 15.2, 15.2.2, 15.8.2, 15.8.3, 15.8.4, 
16.1.8, 17.4.2, 18.1, 18.2, 18.4.2, 18.4.4, 18.4.5, 18.6.2, 18.6.5, 18.7, 
19.  

5 2018-06-07 1.2, 1.3, 2.2, 2.3.1, 2.8.1, 3.1.2, 4, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2.2, 6.3.1, 6.6.1–
6.6.2, 6.6.4–6.6.5, 7.3, 7.4, 7.4.1, 8.1, 8.3.1, 8.4, 8.5, 9.1.3, 9.2, 9.7.7, 
9.9, 9.10, 10.1, 11.2, 11.3.1, 14.7.2, 15.2, 15.3, 19.8.1, 22.4, 22.4.1. 

22.5.2, 23.1, 23.3 

4 2017-05-31 1,2, 5.3, 5.3.1, 5.4.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4, 6.6.5, 7.4, 7.4.1, 14.7.2, 15.3   

3 2017-01-16 1.2, 2.1, 2.2, 2.6, 5.2, 5.4, 5.4.2, 6.6.1, 6.6.2, 8.2.1, 13.2, 13.5.1, 13.7, 
13.7.1, 13.14, 16.5, 18.2.3, 22.2.4, 22.5.2, 23.3 

2 2015-11-05 Följande avsnitt med exempel har reviderats: 2.3.1, 3.1.2, 4.2, 4.3, 
6.1.3, 6.3.1, i kap. 5 har exemplen räknats om med ny procentsats av 
antagandeinkomsten, 6.2.3, kap.7 har döpts om till ”Samordning med 
andra förmåner” och ett avsnitt från kap. 10 har flyttats och blivit 7.1, 
kap. 12, i kap. 14 tempus har genomgående ändrats till imperfekt. 

Kap. 16 – 22 har omarbetats och anpassats till HFD 2015 ref. 10. 
Följande avsnitt med exempel har reviderats: 16.8, 16.8.1, hela kap. 
17 har arbetats om, 17.4, 18.2.1, 18.4, kap. 19, 19.6, 19.8.4, 20.1.1, 
20.1.5, 20.1.6, 22.2.1, 22.2.2 och 22.3.1, 22.5.2, 22.5.3, rubriken 
metodstöd har lagts till ovanför avsnitten 22.5.3–22.5.5.   

I källförteckningen har HFD 2015 ref. 10 lagts till under rubriken 
”Domar”. 

Version 1 2013-09-26 Ny vägledning 

 

Version 8 

Kapitel 1. I avsnitt 1.2 beskrivs kortfattat lagändringen som gäller från och med 1 januari 
2023 om att sjukersättning kan beviljas som längst till 66 års ålder samt att framtida 
försäkringstid som längst kan räknas till och med året före den försäkrade fyller 66 år. I 
detta avsnitt har även lagändringen från den 1 juni 2014 lagts till. Lagändringen innebar 
att kravet på minst fem års försäkringstid för den som inte var svensk medborgare togs 
bort.  

Kapitel 4. Genomgående har kapitlet uppdaterats utifrån att den framtida 
försäkringstiden beräknas till och med det år den försäkrade fyller 65 år med undantag 
för försäkringsfall före 2023 där den framtida försäkringstiden beräknas fram till och med 
det år den försäkrade fyller 64 år. 
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I avsnitt 4.1.3 och 4.3 har lagrutor lagts till. I avsnitt 4.3 beskrivs hur framtida 
försäkringstid beräknas till och med det år den försäkrade fyller 65 år och exemplen har 
uppdaterats. Avnitt 4.3.1 är ett nytt avsnitt som beskriver framtida försäkringstid när 
försäkringsfall inträffat före 2023. Avsnitt 4.3.2 (tidigare 4.3.1) beskriver hur 
försäkringstid beräknas när försäkringsfallet inträffar före 18 års ålder. I detta avsnitt har 
även den text som beskriver vad som gällde för 1 juni 2014 för den som inte var svensk 
borgare tagits bort eller flyttats till avsnitt 1.2.  

Kapitel 15. I kapitlet har uppdatering kring att beräkna preliminär sjukersättning skett i de 
situationer sjukersättning upphör helt under året den försäkrade fyller 66 år. 

Kapitel 16. I avsnitt 16.1.8 har uppdatering skett kring beslut om preliminär 
sjukersättning då den försäkrade fyller 66 år under året. Det finns även beskrivet att 
lagändringen om sjukersättning fram till 66 års ålder gäller från 1 januari 2023 och vilka 
som omfattas av äldre föreskrifter. 

Kapitel 18. Uppdatering till 66 års ålder har skett i avsnitt 18.3.1-18.3.2. 

Version 7 

Kap. 1. I avsnitt 1.2 har lagändring om höjd garantinivå från och med 1 januari 2022 och 
lagändring om höjd inkomstrelaterad ersättning från och med 1 oktober 2015 lagts till.  

Kap. 4. Avsnitt 4.2.3, första stycket, har uppdaterats med aktuell laghänvisning till 
utlänningslagen. I första stycket under rubriken Kvotflyktingar har övrig 
skyddsstatusförklaring ändrats till alternativ skyddsstatusförklaring. I avsnitt 4.2.3 har det 
sista exemplet uppdaterats med aktuella datum. Avsnitt 4.6.1 och 4.6.2 har ändrats till 
aktuell garantinivå från och med 1 januari 2022. I avsnitt 4.6.2 har sista stycket tagits 
bort och istället har en läshänvisning till Vägledning 2010:2 lagts till. Exemplen i 4.6.2, 
4.6.4 och 4.6.5 har ändrats till aktuell garantinivå.  

Kap. 7. Exemplen i 7.3 har förtydligats. I 7.6.2 har en hänvisning till vägledning 2010:2 
lagts till där man kan läsa om utbetalning av GSA vid bosättning i annat EU/EES-land, 
Schweiz och avtalsland. Avsnitt 7.6.4 som handlade om utbetalning av GSA vid 
bosättning i annat EU/EES-land har tagits bort. Resterande avsnitt i kapitlet har fått nytt 
nummer, 7.6.5 är nu 7.6.4, 7.6.6 är nu 7.6.5 och 7.6.7 är nu 7.6.6.  

Kap. 10. I avsnitt 10.7.2 har den nya garantinivån från 1 januari 2022 lagts till.  

Version 6 

Språkliga ändringar har gjorts på många ställen i vägledningen. Tidigare kapitel 2 
(Bestämmelser om sjukersättning och aktivitetsersättning), kapitel 3 (Försäkringsfallet) 
samt kapitel 13 (Vilande sjukersättning och aktivitetsersättning) har tagits bort i sin 
helhet då informationen finns i vägledningarna (2013:1) och (2013:2). Tidigare kapitel 10 
(Avdrag vid löpande utbetalning av sjukersättning och aktivitetsersättning) har tagits bort 
i sin helhet då informationen finns i vägledning (2005:1).  

Kap. 1 Namnet på avsnitt 1.1 har ändrats. I avsnitt 1.2 har det förtydligats att 
bedömningen av arbetsförmågan ska göras mot förvärvsarbeten på arbetsmarknaden. 
Texten i avsnitt 1.3 har anpassats till texten i vägledningarna (2013:1) och (2013:2). 
Avsnitten 1.4, 1.4.1-1.4.5, 1.5, 1.6, 1.6.1 och 1.7 har lagts till. 

Kap. 2 (tidigare kapitel 4) Förtydligande har gjorts i avsnitt 2.2 om speciella 
försäkringssituationer och viss text om beräkning av försäkringstid för personer under 18 
år har tagits bort. Ett avsnitt (tidigare avsnitt 4.3.1) om vem som är bosatt i Sverige har 
tagits bort då informationen finns i vägledning 2017:1. Text i avsnitt 2.3 om beräkning av 
försäkringstid för personer under 18 år har tagits bort liksom exemplet Song-Lee. 
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Kap. 3 (tidigare kapitel 5) I avsnitt 3.3 har en mening om inkomsttaket tagits bort då 
inkomsttaket inte längre motsvarar det som i övrigt gäller inom sjukförsäkringen. 

Kap. 4 (tidigare kapitel 6) I avsnitt 4.1 har en hänvisning till en proposition lagts till. 
I avsnitt 4.7 har en lagruta lagts till och ett stycke har ändrats eftersom det var fel.  

Kap. 5 (tidigare kapitel 7) Avsnitt 5.1 har ändrats eftersom det var fel. Metodstödet i 
avsnitt 5.6.1 har justerats utifrån att NFC inte längre finns.  

Kap. 6 (tidigare kapitel 8) Texten i inledningen har skrivits om. I avsnitt 6.1 har 
hänvisningen till generaldirektörens arbetsordning justerats. Punktlistan i 6.2.1 har 
renodlats till att handla om beslut som handlar om beräkning. I avsnitt 6.3 har text om 
kommunicering samt hänvisning till vägledning 2004:7 lagts till. Ett metodstöd (tidigare 
avsnitt 8.5) har tagits bort i sin helhet då informationen finns i vägledningarna (2013:1) 
och (2013:2). 

Kap. 7 (tidigare kapitel 9) Innehållet har arbetats om till att bli mer förmånsspecifik för 
sjukersättning och aktivitetsersättning. Text som redan står i vägledning (2005:1) har 
tagits bort från kapitlet och endast det som är specifikt för sjukersättning och aktivitets-
ersättning har behållits. Inledningen har skrivits om och en hänvisning till vägledning 
2005:1 har lagts till. I avsnitt 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3 och 7.5 har lagrutor lagts till. Avsnitt 7.5 
har förtydligats vad gäller efterlevandepension och interimistiska beslut. Viss text i 
avsnitt 7.6.7 har tagits bort då informationen finns i vägledning 2005:1. De tidigare 
avsnitten 9.1.2 och 9.1.3 har tagits bort i sin helhet då informationen finns i vägledning 
(2017:1). De tidigare avsnitten 9.5, 9.5.1, 9.7.8, 9.8, 9.9, 9.10, 9.10.1 och 9.10.2 har 
tagits bort i sin helhet då informationen finns i vägledning (2005:1). 

Kap. 8 (tidigare kapitel 11) Innehållet har arbetats om till att bli mer förmånsspecifik för 
sjukersättning och aktivitetsersättning. Text som redan står i vägledning (2005:1) har 
tagits bort från kapitlet och endast det som är specifikt för sjukersättning och 
aktivitetsersättning har behållits. Inledningen har skrivits om och en hänvisning till 
vägledning 2005:1 har lagts till. I avsnitt 8.1 har en lagruta lagts till, texten har till viss del 
justerats i avsnittet och exemplet Karin har tagits bort. I avsnitt 8.3 har en lagruta samt 
en hänvisning till vägledning 2005:1 lagts till och text har tagits bort. I avsnitt 8.4 har en 
hänvisning till vägledning 2005:1 lagts till. Text i avsnitt (tidigare 11.3.1) om avdrag för 
hela perioden har flyttats till 8.1. Tidigare avsnitt 11.1, 11.3 och 11.4 har tagits bort i sin 
helhet då informationen finns i vägledning (2005:1).  

Kap. 9 (tidigare kapitel 12) I avsnitt 9.2, 9.3 och 9.6 har lagrutor lagts till. Texten i 
avsnitten har till viss del arbetats om med anledning av det. Exemplet Leila har 
förtydligats och även räknats om utifrån 2020 års belopp.  

Kap. 10 (tidigare kapitel 14) Endast mindre språkliga ändringar. 

Kap. 11 (tidigare kapitel 15) Exemplet i avsnitt 11.7 har reviderats utifrån förändringar i 
återkravshanteringen från 2019. 

Kap. 12 (tidigare kapitel 16) En stor del av texten har arbetats om i förtydligande syfte. 
Även språkliga ändringar har gjorts. Text från tidigare avsnitt 16.5, bl.a. om att ansökan 
ska lämnas in innan förvärvsarbete påbörjas, har flyttats till avsnitt 12.3. Två exempel i 
tidigare avsnitt 16.4 har tagits bort. Text om vilande sjukersättning och hänvisning till 
vägledning 2013:1 har lagts till i avsnitt 12.4. Text i tidigare avsnitt 16.5 om vilka som 
inte behöver ansöka om steglös avräkning har tagits bort. Text om förnyad utredning i 
tidigare avsnitt 16.6 har tagits bort. I avsnitt 12.7 har en lagruta lagts till. I avsnitt 12.8.2 
har det lagts till en hänvisning till 42 kap. 2 § SFB. I avsnitt 12.8.4. har sista meningen 
rättats utifrån ett tidigare sakfel. Det är bara belopp som är lägre än 1 200 kr som inte 
behöver betalas tillbaka eller betalas ut.  
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Kap. 13 (tidigare kapitel 17) I avsnitt 13.1 har en lagruta införts och en hänvisning till 
vägledning 2017:1 gällande vad som menas med förvärvsarbete har lagts till. Text och 
exempel om partiell ersättning har flyttats till avsnitt 13.2 oxh textenhar omarbetats i 
förtydligande syfte.. Tidigare avsnitt 17.2 har tagits bort då information om vad som är 
ett förvärvsarbete finns i vägledning 2017:1. I avsnitt 13.3.2 har fosterbarn ersatts med 
familjehemsplacerade barn och fosterförälder har ersatts med familjehemsförälder. I 
samma avsnitt har det avslutande exemplet tagits bort. Lagruta har införts i avsnitt 
13.4.1.  

Kap. 14 (tidigare kapitel 18) Lagruta har lagts till i avsnitt 14.4. I avsnitt 14.4.1 har 
förtydliganden gjorts i både texten och exemplet kring giltig anledning till för sent 
inlämnad ansökan och likaså metodstödet i avsnitt 14.4.2. 

Kap. 15 (tidigare kapitel 19) Nya lagrutor har införts i avsnitt 15.1 och 15.2. I avsnitt 15.1 
har hänvisning till 42 kap. 2 § SFB lagts till. I avsnitt 15.2 har fosterbarnsersättning 
ändrats till ersättning för uppdrag som familjehem då begreppet fosterbarn inte länge 
används. Den nya förmånen omvårdnadsbidrag har lagts till i punktlistan och i texten i 
avsnitt 15.2.2. Tidigare avsnitt 19.8.2 har tagits bort då särskild efterlevandepension inte 
längre finns kvar. Därmed har även hänvisningen dit i avsnitt 15.8 tagits bort. Text om 
samordning av livränta har lagts till i avsnitt 15.8.2 och nytt metodstöd har lagts till i 
avsnitt 15.8.3. Förtydligande om livränta enligt 42:2 har lagts till i avsnitt 15.8.4. 

Kap. 16 (tidigare kapitel 20) Avsnitt 16.1.8 har fått en ny rubrik.  

Kap. 17 (tidigare kapitel 21) Text om merkostnadsersättning har lagts till i avsnitt 17.4.2.  

Kap. 18 (tidigare kapitel 22) Avsnitt om förtida inbetalning, som tidigare fanns i avsnitt 
21.5, har flyttats till 18.1. I avsnitt 18.2 har lagruta införts och den löpande texten har 
ändrats för att återge lagtexten i 37 kap. 9 § SFB korrekt. I avsnitt 18.4.2 har text om 
samordning av livränta lagts till. Avsnitt 18.4.4 har arbetats om för att beskriva vad som 
händer när den slutliga ersättningen bestäms till ett högre eller lägre belopp än den 
preliminära ersättningen. Även en lagruta har införts. I avsnitt 18.4.5 har en lagruta 
införts och avsnittet har renodlats till att enbart handla om återbetalning. I avsnitt 18.6.2 
har lagruta och hänvisning till vägledning 2005:3 lagts till. I avsnitt 18.6.5 har metodstöd 
flyttats hit från tidigare avsnitt 23.2.1 och del av texten har justerats utifrån förändringar i 
återkravshanteringen från 2019. Även text i avsnitt 18.7 har flyttats från tidigare avsnitt 
23.1 och 23.1.1. 

Kap.19 (tidigare kapitel 23) Rubriken har ändrats för att passa till innehållet. Hela 
kapitlet har renodlats till att enbart handla om återkrav med stöd av 108 kap. 2 § SFB. 
Text har därför tagits bort och flyttats. Text i tidigare avsnitt 23.1 och metodstöd i tidigare 
avsnitt 23.1.1.har flyttats till avsnitt 18.7. Metodstöd i tidigare avsnitt 23.2.1 har flyttats till 
avsnitt 18.6.5. I kapitlet också har en lagruta införts och ett exempel lagts till. Avsnitt om 
omprövning och överklagande av beslut har flyttats till avsnitt 18.7. 

Källförteckningen har uppdaterats. 

Version 5 

Vägledningen är reviderad med anledning av lagändring om höjd garantinivå som träder 
i kraft 1 juli 2018. Exemplen är uppdaterade utifrån att garantinivån höjts med 0,08 
prisbasbelopp och med aktuella årtal och prisbasbelopp (utom i något fall där gammalt 
basbelopp fått stå kvar).  

Hänvisningar har gjorts på ett flertal ställen till den nya vägledning (2017:1) 
Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. 
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Hänvisningarna till förvaltningslagen har uppdaterats på ett flertal ställen i anledning av 
den nya förvaltningslagen som träder i kraft den 1 juli 2018. Texter om förvaltningslagen 
har ändrats i anledning av detta.  

Kap. 1 har under avsnitt 1.2 fått infört lagändringen från den 1 juli 2018. I avsnitt 1.3 har 
texten om vägledning (2010:2) uppdaterats. 

Kap. 2 Uppdaterad information om ansökan under 2.2. Under 2.3.1 har metodstödet 
förtydligats. Under 2.8.1 har information om EESSI lagts till.  

Kap. 3 Text om försäkringsfall tillagd i 3.1.2 med anledning av Domsnytt 2017:14. 
Avsnitt 3.2 har fått text borttagen, texten har i övrigt anpassats till den i de andra 
vägledningarna om sjukersättning och aktivitetsersättning. 

Kap. 4 Inledningen har ändrats, hänvisning lagts till till vägledning (2017:1) och de andra 
vägledningarna om sjukersättning och aktivitetsersättning. Ny text om försäkrad i 
Sverige, text har tagits bort och hänvisning till vägledning (2017:1) har istället gjorts. 
Avsnittet om bosättning i Sverige har kortats ned.  

Kap. 6 Omarbetad och struken text i 6.1 eftersom informationen om ett krav på 
bosättningstid på tre år redan finns längre ned i stycket. I 6.2.2 har lagts till information 
om att vissa inte behöver uppehållstillstånd. I 6.3.1 har information om det tidigare 
femårsvillkoret lagts till eftersom exemplet Cheng om detta villkor tagits bort. I 6.6.1–
6.6.2 har beskrivning hur ändring av garantinivån påverkar vid olika åldrar ändrats. 
Exemplen i 6.6.4-6.6.5 har räknats om.  

Kap. 7 Omräknade exempel som uppdaterats med nytt basbelopp. 

Kap. 8 Avsnitt 8.1 allmänt om beslut har lagts till. 8.3.1 har fått ett tillägg angående vilka 
beslut som handläggare får fatta. Avsnitt 8.4 om kommunicering har fått en hänvisning 
till annan vägledning. Metodstödet i 8.5 har formulerats om med anledning av undantag i 
arbetsordningen. Text har strukits i 8.7 och 8.8 och hänvisning istället gjorts till annan 
vägledning. 

Kap. 9 Avsnitt 9.1.3 och 9.2 har justerats med anledning av lagändring. I 9.4 har första 
punkten strukits. Avsnitt 9.7.7 har fått ny information om levnadsintyg. Avsnitt 9.9 har 
uppdaterats med ny laghänvisning. Ny rubrik till avsnitt 9.10. 

Kap. 10 Avsnitt 10.1 har fått en ny uppgift om rätt skattetabell, i övrigt ingen ändring av 
avsnittet.  

Kap. 11 Avsnitt 11.2 har ändrats i anledning av en ny förordning. Avsnitt 11.3.1 har fått 
ett nytt exempel. 

Kap. 14 Avsnitt 14.7.2 har uppdaterats med lagändringen.  

Kap 15 Avsnitt 15.2 och 15.3 har uppdaterats.  

Kap. 19 Ny text i avsnitt 19.8.1.  

Kap. 22 Avsnitt 22.4 och 22.4.1 har ändrats pga. nya FL. Avsnitt 22.5.2 har uppdaterats. 

Kap. 23 Texten i 23.1 har fått en läshänvisning och texten i 23.3 har justerats pga. 
lagändring. 
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Version 4 

Vägledningen är reviderad med anledning av lagändring om höjd garantinivå som träder 
i kraft 1 juli 2017. Exempel är uppdaterade utifrån att garantinivån höjts med 0,05 
prisbasbelopp och med aktuella årtal och prisbasbelopp.  

Kap. 1 har under avsnitt 1.2 fått infört lagändringen från den 1 juli 2017. 

Kap. 5 – uppdaterade exempel 

Kap. 6 – uppdaterade exempel 

Avsnitt 6.6.1–6.6.2 – beskrivning hur ändring av garantinivån påverkar vid olika åldrar.  

Avsnitt 7.4 – uppdaterade exempel 

Avsnitt 14.7.2 – beskrivning av hur justeringsbeloppet påverkas av lagändringen.  

Avsnitt 15.3 – uppdaterade exempel 

Version 3 

Kap. 1 har under avsnitt 1.2 fått infört lagändringarna från den 1 februari 2017. 

Kap. 2 har under avsnitt 2.1 fått infört lagändringen och under 2.2 en text om ansökan. 
Avsnitt 2.6 har justerats till att avse uppföljning. 

Kap. 5 har i avsnitt 5.2 och 5.4. och 5.4.2 fått ändrad text i anledning av lagändringen. 
Ett exempel under 5.4.2 har justerats.  

Kap. 6 har i 6.6.1 - 6.6.2 fått ändrad text i anledning av lagändringen.  

Kap. 8 i avsnitt 8.2.1 har två situationer där handläggare fattar beslut lagts till. 

Kap. 13 förtydligande kring vilandebelopp lagts till i 13.2, 13.5.1, 13.7 och 13.7.1. 
Lagändringen om aktivitetsersättning under prövotid för studier har lagts till i 13.14. 

Kap. 16 har i avsnitt 16.5 fått ett tillägg om inkomster som inte deklareras. 

Kap. 18 ändring av avsnitt 18.2.3 angående omräkning av valuta. 

Kap. 22 ändring av 22.2.4 angående omräkning av valuta. Ett förtydligande kring 
eftergift har lagts till i 22.5.2 

Version 2 

Kap. 2 har under avsnitt 2.3.1 fått rubriken metodstöd tillagt. 

Kap. 3 avsnitt 3.1.2 har kompletterats med att ett beslut om ersättning alltid ska 
innehålla besked om vilket försäkringsfall som gäller samt att beviskravet för den 
försäkrade ändrats från ”styrkt” till gjort sannolikt när det gäller arbetsförmågan.  

Kap. 4 avsnitt 4.2 två nya stycken tillagda.  

Kap. 4 avsnitt 4.2.1 ett förtydligande har lagts till före exemplet Petter och exemplet har 
uppdaterats med år 2014. Stycket om biståndsarbetare har förtydligats. 

Kap. 4 avsnitt 4.3, och kap. 6 avsnitt 6.1.3 och 6.3.1 har justerats med anledning av 
lagändringen fr.o.m. 1 juni 2014 om ett slopat krav på medborgarskap och fem års 
bosättning i Sverige har påverkat texten. De delarna har strukits. Exempel har ändrats 
och några tagits bort.  
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Kap. 5 exemplen har räknats om med 64,7 procent istället för 64 procent av 
antagandeinkomsten. 

Kap. 6 avsnitt 6.2.3. ett avsnitt om kvotflyktingar har lagts till. Avsnitten om övriga 
skyddsbehövande, krigsvägrare och de facto flyktingar har tagits bort. 

Kap.7 har döpts om till ”Samordning med andra förmåner” och ett avsnitt från kap. 10 
har flyttats och blivit 7.1. 

Kap. 12 orden ”indragen ersättning” har bytts ut mot tillfälligt stoppad ersättning. 

Kap. 14 tempus har genomgående ändrats till imperfekt. 

Kap. 16–22 har omarbetats.  

Texterna har i avsnitt 16.8, 16.8.1 anpassats till HFD 2015 ref. 10.  

Kap. 17 hela kapitlet har arbetats om. Avsnitt 17.4 om åttondelen har förtydligats.  

Kap. 18 avsnitt 18.2.1 och 18.4 har justerats. Exemplet under 18.2.1 har justerats. 

Kap. 19 text har justerats. Exemplen i 19.6 och 19.8.4 har justerats.  

Kap. 20 avsnitt 20.1.1 har justerats. Avsnitt 20.1.5 har lagts till, avsnitt 20.1.6 har 
anpassats till HFD 2015 ref. 10.   

Kap. 22 avsnitt 22.2.1, 22.2.2 och 22.3.1 har justerats med anledning av HFD 2015 ref. 
10. Avsnitt 22.5.2 om eftergift har skrivits om. Modellerna i metodstödet 22.5.3.om 
handläggning vid utredning av anmälningsskyldigheten och betalningsskyldigheten har 
tagits bort, rubriken metodstöd har lagts till ovanför avsnitten 22.5.3–22.5.5.   

I källförteckningen har HFD 2015 ref. 10 lagts till under rubriken ”Domar”. 
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