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Historik – information om ändringar i vägledning 
2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, 
unionsrätten och internationella avtal 
– Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma 
gränsöverskridande frågor 

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 

15 2022-10-28 Förkortningar, 2.2.3, 3.4.1, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6, 3.7.2, 4.3, 4.4, 
5.4.2, 8.4.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.9, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10, 
10.1–10.3, 10.5, 13.3.2, 14.2.8, 14.2.14, 14.2.16, 15.2.1, 16, 16.2, 
16.4.1, 17.2, 17.3, 17.5.9 och Källförteckning 

14 2022-01-12 Förkortningar, avsnittet om Begrepp, 2.3.2, 2.5.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 
3.5.1, 3.5.4, 3.7.2, 4.5, 5.4.2, 5.5, 9.2.10, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1.1, 
10.5, 15.1, 15.2.1, 15.2.2, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.3, 15.4 och 17.2 

13 2021-06-30 Förkortningar, 3.4.4, 5, 5.2.2 och Källförteckning 

12 2021-03-24 Förkortningar, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.1, 5.5, 8.3.1, 8.3.4, 8.4, 9.3.6, 13, 
13.2.1, 13.2.4, 15 och Källförteckning 

11 2020-12-16 Förkortningar, 3.4.1, 3.4.4, 3.5.5, 5.1, 5.5, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.4, 
11.1.1 och 14.1.4. 

10 2020-10-01 Avsnittet om Begrepp, Tagit bort kapitel 4 och hänvisning till RFFS 
(2000:10) i bilagan, 1.4, kapitel 2, 3.2, 3.4.1, 3.5.6, 3.7, 8.3.4, 9, 9.3, 
12.1, 12.2, 16.2 

9 2020-04-08 3.1.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.4, 6.1, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.9, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.5, 10.6.1, 
11.4, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8, 15.2.11, 15.2.12, 15.2.13, 16.5 och 
17.5.12 

8 2020-01-23 9.3.1, 9.3.4 och 12.1.1. 

7 2019-10-22 3.3.3, 3.4.1, 3.4.4, 9.3.1, 10.2.4, 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.6, 
10.6.2, 11.4, 14.2.2, 14.3.2, 14.3.6, 15.2.5, 15.3 och bilaga 1. 

6 2019-04-12 Avsnittet om Begrepp, 1.1.2, 2.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.4, 
3.5.5, 9.3.4, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.9, 10.3.1, 10.4.1, 10.4.8, 
11.2.1, 14.1.5, 15.1, 15.1.2, 15.1.4, 15.2.6, 15.2.14. 

5 2018-12-11 2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.1, 
3.5.4, 3.5.7, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10, 10.3, 
10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 11.5, 14.1.2, 14.3.3, 15.1, 15.2.4, 15.2.5, 
15.2.6, 15.2.7, 15.2.9, 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12, 15.2.13,15.2.14, 
15.2.15, 15.3, 17.3 

4 2018-09-27 10.2.1 

3 2018-06-21 2.1–2.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.4, 3.5.6, 6.1, 10.3.1, 10.3.3, 
10.3.6, 10.4.1, 11.1, 11.5, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.3, 15.4, 
15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 16.6. 

2 2018-03-20 2.3, 2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 
10.3.6, 11.1, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 14.15, 15.13 och 17.5.2. 
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Version 15 

Redaktionella ändringar har gjorts genomgående i hela vägledningen genom att ändra 
ordet medlemsstat till medlemsland i den löpande texten. 

Påbörjat arbete med att ta bort hänvisningar till Domsnytt. Framöver kommer referenser 
göras direkt till rättsfallen eller till andra styrande dokument. 

Genomgående justeringar i vägledningen av hänvisningar till kapitel 10 som har skrivits 
om med ändrad avsnittsuppdelning.  

Förkortningar 

Tillägg med FEUF. 

Kapitel 2 

Förtydligande om att bedömning av om person är försäkrad för arbete enligt SFB saknar 
praktisk betydelse när någon av artiklar i avdelning II i förordning 883/2004 tillämpliga. 

Kapitel 3 

Förtydligande har gjorts om att bestämmelse 5 kap. 3 § SFB är en special/hjälpregel till 
bestämmelse 5 kap. 2 § SFB vid bedömning av försäkring. 

Tillägg om att samma sak som normerats för barn som behöver uppehållstillstånd även 
gäller för barn vars föräldrar har uppehållsstatus. 

I Läs mer om bosättning har texten reviderats efter lagändringen i 21 § 
Folkbokföringslagen. 

Revidering av beskrivning av bestämmelse 5 kap. 12 § andra stycket SFB efter 
lagändring som gäller från den 1 juni 2022. 

Revidering av avsnittet Vad innebär det att förvärvsarbete ska bedrivas i verksamhet här 
i landet? Utifrån HFD 2022 ref. 16 om distansarbete i ett land utanför EU/EES eller 
Schweiz. Med anledning av HFD-domen har ändring även gjorts i beskrivning av 
utsändning enligt bestämmelse 6 kap. 4 § SFB. 

I avsnittet 3.5.6 har Domsnytt 2015:01 ersatts med KRNS mål nr 1819-14 vilket även 
gjort att omdisponering av texten kring medgivande gjorts. 

Förtydligande i avsnitt 3.7.2. kring vilket regelverk som ska tillämpas för olika situationer 
utifrån beslut med gränsöverskridande inslag. 

Kapitel 4 

Revidering efter lagändring i 21 § folkbokföringslagen. 

Kapitel 5 

Avsnittet Bibehållen uppehållsrätt har reviderats då bestämmelserna skrivits in i 
Utlänningslagen (2005:716). 

Kapitel 8 

Förtydligande har gjorts i beskrivningen av artikel 32.1a i avtalet om Förenade 
kungarikets utträde ur EU. 

Kapitel 9 

Förtydligande av begreppet likvärdig situation som arbete med utgångspunkt i HFD-dom 
(HFD 2017 ref. 44). 
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Tillägg med EU-domstolens dom i mål C-636/19 CAK samt C-802/18 i avsnittet om 
Definitioner av artikel 1. 

Tillägg med hänvisning till den svenska lagstiftningsförteckningen för 
tillämpningsområdet för artikel 9 förordning 883/2004 samt i Läs mer om artikel 9 i 
förordningen. 

Förtydligande i avsnittet om Personkrets och förordning 1231/2010 

Tillägg med EU-domstolens dom i mål C-679/16, C-372/18, C-433/13 och 361/13 i 
avsnittet om förordningen 883/2004 sakområde. 

Tillägg av EU-domstolens dom i mål C-453/14 Knauer, C-398/18 och C-428/18 Torrico 
och Bode samt mål C-769/18 om vad som avses med Likvärdiga förmåner och 
inkomster. 

Förtydligande i Läs mer-rutan i avsnitt 9.2.9. 

Tillägg med EU-domstolens mål C-372/20 QY i avsnitt Arbetslandets lagstiftning ska 
gälla. 

I 9.3.1 är hänvisning till 6 kap. 4 § SFB i rubriken om Distansarbete borttaget.  

Förtydligande om vad som gäller för lokalt anställda på en svensk utlandsmyndighet. 

Tillägg med EU-domstolens mål C135/19 i avsnitt Om inte någon av situationerna som 
nämnts ovan gäller, ska bosättningslandets lagstiftning gälla. 

Tillägg med hänvisning till artikel 15 i förordning 987/ 2009 vad gäller skyldigheten att 
meddela om tillämpning av artikel 12 i förordning 883/2004. 

Revidering av beskrivningen av vad som avses med marginellt arbete i avsnitt 9.3.3. 

Revidering av beskrivningen av artikel 14.10 i förordning 987/2009. 

Kapitel 10 

Avsnitt 10, 10.1 till 10.3 samt 10.5 har reviderats och omdisponerats. Ändringar 
innefattar i huvudsak förtydligande kring intyg A1:s bindande verkan, utredning av intyg 
A1, intygsperiod i förhållande till artikel 13 i förordning 883/2004, ändring och indragning 
av intyg A1, förfarande utifrån artikel 5 i förordning 987/2009 i förhållande till SFB och 
FL, samt handläggningsförfarande vid ifrågasättande av handling.  

Efter omdisponering har avsnitt 10.4 blivit 10.3. Avsnitt 10.5 har blivit införlivat i avsnitt 
10.1. 

Kapitel 13 

Tillägg om att avtalet om socialtrygghet mellan Japan och Sverige avser förmånen sjuk- 
och aktivitetsersättning. 

Kapitel 14 

Nytt avsnitt om socialförsärkingsavtal mellan Sverige och Japan (avsnitt 14.2.8). 
 
Tillägg i avsnitt 14.2.14 Sydkorea gällande gemensamt uttalande av Korea och Sverige 
om tillämpningen av artikel 11. 
 
Förtydligande i avsnitt 14.2.16 USA gällande artikel 10.1 samt 10.2 (diplomater och 
statligt utsända).  
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Kapitel 15 

Förtydligande om att bestämmelse 6 kap. 2 § SFB ska tillämpas för att pröva om en 
situation är likvärdig med arbete som anställd eller som verksamhet som 
egenföretagare. 

Kapitel 16 

Samtliga förtydliganden i kapitlet har koppling till att Åland omfattas av den Nordiska 
konventionen om social trygghet. 
 
Kapitel 17 

Exempel i avsnitt 17.2 är omskrivet för att förtydliga förhållandet mellan förordning 
883/2004 och Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. 

Avsnitt 17.3 gällande Wienkonventionen om konsulära förbindelser innehåller 
förtydligande avseende vilka som inte ska omfattas av undantag från social trygghet. 

Avsnitt 17.5.9 gällande sekretariatet för Östersjöstaternas råd innehåller förtydligande 
avseende vilka som träffas av undantag från social trygghet. 

Källförteckning 

FKRS 2022:06 Bedömningen av om arbete på distans från ett annat land kan anses 
vara förvärvsarbete i verksamhet här i landet i den mening som avses i 6 kap. 2 § första 
stycket socialförsäkringsbalken (SFB) 

C-372/20 QY 

C-636/19 CAK 

C-135/19 CW 

C-802/18 Caisse pour l’avenir des enfants 

C-769/18 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle 

C-398/18 och C-428/18 Torrico och Bode  

KRNS mål nr 1920-14 

KRNS mål nr 1819-14 

Version 14 

Redaktionella ändringar så som skrivfel och stavfel har gjorts i hela vägledningen, dessa 
har inte gråmarkerats.  

Genomgången uppdatering i hela vägledningen av begreppet uppehållsstatus, som 
tidigare benämnts som särskild uppehållsstatus. Detta har inte gråmarkerats. 

I vägledningen förekommande information om att skicka kopia till Skatteverket vid beslut 
om utfärdande av intyg om tillämplig lagstiftning har tagits bort. Vägledningen är inte rätt 
styrdokument för den typen av information. Detta har inte gråmarkerats. 

Hänvisningar till andra avsnitt har setts över i hela vägledningen och korrigerats där de 
inte stämt. Dessa ändringar har inte gråmarkerats.  

Förkortningar  

Tillägg med förkortningarna FKRS och LAS. 
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Begrepp 

Hänvisning ändrad från HFD 2016 ref.43 till HFD 2012 ref. 10 och JK:s beslut den 20 
januari 2020, dnr. 561-19-4.3.2, med anledning av att dessa källor ger närmare stöd för 
att beslut om försäkring görs i samband med beslut om förmån. 

Kapitel 2 

Hänvisning ändrad från HFD 2016 ref.43. Avser samma anledning som under Begrepp. 

I metodstödet har bedömningssteget Vilket eller vilka regelverk är tillämpliga? 
förtydligats kring vilka regelverk som avses. 

Kapitel 3 

Rättning av vägledningens referens av 5 kap. 3 § SFB har gjorts i lagrumsrutorna. 
Förändringarna har inte gråmarkerats. 

Genomgående omarbetning av avsnitten kopplade till bedömning av barns bosättning i 
Sverige. Nytt avsnitt om Barns bosättning vid födelse utomlands har formulerats. 
Avsnittet Barn som behöver uppehållstillstånd har brutits ur tidigare beskrivning från 
löpande text samt omformulerats. Avsnittet Barns bosättning vid adoption från utlandet 
har omarbetats. 

Förtydliganden har gjorts i avsnitt Inget krav på uppehållsrätt i SFB som avser 
beskrivningen av bedömning av bosättning i Sverige. 

Forumsyd har bytt namn till Forumciv, ändrat i texten. 

Omarbetning av och förtydligande i avsnittet Utlandsstuderande m.fl. Avsnittet har 
förtydligats med underrubriker Den som lämnar Sverige för att studera och Den som 
kommer till Sverige för att studera. Bl.a. har doktoranders status vid bedömning av 
bosättning förtydligats samt förtydligande av vad som gäller när en person med avsikt 
att studera ändrar sin avsikt med vistelsen. Information som var specifik för postdoktorer 
och gästforskare har tagits bort från detta avsnitt då det i bestämmelse 5 kap 7 § SFB 
inte finns någon särskild reglering avseende dem. Rubriken Studenter som gör avbrott i 
studierna har ändrats till När syftet med vistelsen förändras.  

Förtydligande har gjorts i avsnittet Det finns inget krav i SFB på uppehållsrätt som avser 
beskrivning av bestämmelse 5 kap. 12 § SFB. 

Avsnitten Vad är ett förvärvsarbete? och Försäkringskassans bedömning av om det är 
ett förvärvsarbete har reviderats. En mening i avsnittet Vad är ett förvärvsarbete? har 
tagits bort och istället skrivits till punktlistan över vilka faktorer som har betydelse vid 
bedömningen. Tidigare avsnitt Doktorand, gästforskare och postdok har delats upp på 
två nya avsnitt och omdisponerats för att tydliggöra respektive status i bedömning av 
försäkrad för arbete i Sverige. Även avsnittet Lärlingsanställning har omdisponerats. 
Omdisponeringarna har inte gråmarkerats.  

Förtydliganden i beskrivningen av bestämmelse 6 kap. 8 § SFB i avsnittet Hur länge 
gäller den arbetsbaserade försäkringen?  

I avsnittet Ändringar, omprövningar och överklaganden av beslut med 
gränsöverskridande inslag har tillägg gjorts om att Försäkringskassan i vissa fall kan dra 
in ett intyg enligt artikel 5 i förordning 987/2009. 

Kapitel 4 

Tidigare beskrivning i avsnittet Personnummer och samordningsnummer har ersatts 
med hänvisning till Försäkringskassans riktlinje (2021:01) Rekvirering av 
samordningsnummer. 
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Kapitel 5 

Tillägg med nytt avsnitt Uppehållskort som beskriver migrationsrättslig status för 
tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EU/EES-medborgare. 

Reviderat avsnitt Särskilt för Förenade kungariket utifrån IM 2021:160. Revidering avser 
uppdatering med migrationsrättsligt innehåll vad gäller brittiska medborgare och deras 
rätt kring vistelse i Sverige. 

Kapitel 9 

Borttagen text om artikel 52 i förordning 883/2004 i avsnittet Bedömning av om förmåner 
sammanträffar på grund av att beskrivningen var felaktig. Denna ändring är inte 
gråmarkerad.  

Förtydligande i avsnittet om artikel 11.2 i förordning 883/2004:  Förtydligande att artikeln 
tillämpas i situationer då en person bor i ett medlemsland och arbetar i ett annat 
medlemsland. Vidare har det tydliggjorts vad som gäller när rätten till förmån fattats 
genom ett intermistiskt beslut. 

Tillägg i punktlistan i avsnittet Arbetsgivaren ska bedriva verksamhet med anknytning till 
det sändande landet av faktorer som ska beaktas vid en sådan bedömning med 
koppling till artikel 12.1 i förordning 883/2004. Även tillägg med EU domstolens dom C-
784/19 Team Power Europe som stöd för detta. 

I avsnitt 9.3.3 har EU-domstolens dom i mål C-879/19 Format lagts till, vilken ger stöd i 
bedömningen av normalt arbete i två eller flera medlemsländer vid tillämpning av artikel 
13 i förordning 883/2004. 

I avsnitt 9.3.3 har felaktig text om tillämpning av tidsperioder mellan arbetstillfällen i 
Sverige utifrån att beakta bestämmelse 6 kap. 8 § SFB tagits bort. Borttagningen är inte 
gråmarkerad. 

Tillägg med EU domstolens dom C-610/18 AFMB i avsnittet Arbetsgivarens säte eller 
verksamhetsställe är avgörande. 

Borttagen text för att motverka missförstånd om vilket land som avses när arbetsgivaren 
har säte utanför EU:s territorium. 

Tillägg i avsnittet Omprövning av vilket lands lagstiftning som ska gälla med att 
förfarandet i vissa fall även kan göras retroaktivt. 

Kapitel 10 

Omformulering av sista stycket i avsnitt 10.1.1 A1 - intyg om tillämplig lagstiftning. Samt 
tillägg av nytt avsnitt med rubrik Perioden för intygets giltighet, för att beskriva 
Försäkringskassans förutsättningar vad gäller giltighet vid utfärdandet av intyget. 

Avsnitt 10.5 har fått ny rubrik. Avsnittet har även reviderats utifrån vad som framgår av 
FKRS 2021:08. Förtydligande om Försäkringskassans tillämpning av artikel 5 i 
förordning 987/2009 har gjorts utifrån EU domstolens domar C-370/17 och 37/18 
Vueling. 

Kapitel 15 

Artikelreferenser i kapitlet har ändrats med anledning av uppdaterad version av Handels 
och samarbetsavtalet. 
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Bilaga SCC-7 har bytt namn till Genomförandedel och därför har detta justerats i kapitel 
15. Detta har inte gråmarkerats. 

Borttagen text om sjuk- och aktivitetsersättning under avsnittet Pensioner om artikel 
SCC 10.2. Borttagningen är inte gråmarkerad. 

Tillägg med nytt avsnitt Vad innebär det att inte ersätta annan utsänd person, som avser 
analog tillämpning av förordning 883/2004 vid bedömning av utsändning. 

Borttagen text för att motverka missförstånd om vilket avtalsland som avses när 
arbetsgivare har säte utanför avtalsländernas territorium. 

Kapitel 17 

Borttagen referens i avsnitt 17.2 Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser av 
domsnytt 2015:28 då det har ersatts med domsnytt 2018:18. Dock saknar domsnytt 
2018:8 koppling till det aktuella exempel i stycket om en person som arbetar på en 
australiensk ambassad i Madrid. Därför har referensen tagits bort helt. Detta är inte 
gråmarkerat i vägledningen. 

Källförteckning 

Lagen (1982:80) om anställningsskydd 

Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden (FKRS) 

2021:08 Indragning av intyg om tillämplig lagstiftning enligt artikel 5 i förordning 
987/2009 

Domsnytt 2013:36 

C-879/19 Format 

C-784/19, Team Power Europe 

C-370/17 och C-37/18 Vueling 

C-610/18 AFMB 

2021:1, Vård i gränsöverskridande situationer  

2018:1, Rättelse och ändring av beslut enligt socialförsäkringsbalken och 
förvaltningslagen  

Justitiekanslerns beslut den 20 januari 2020, dnr. 561-19-4.3.2 

Version 13 

Förkortningar 

Tillägg av förkortningen den tillfälliga lagen, som inte noterats i tidigare versioner. 

Förkortningen MIV för Migrationsverket har tagits bort då den inte används. 

Kapitel 3 

Ändringar i avsnitt om bestämmelse 5 kap. 12 § SFB med anledning av att 
bestämmelsen har ändrats samt att den tillfälliga lagen har upphört. 

Kapitel 5 

I inledningstexten i kapitel 5 har hänvisning till den tillfälliga lagen tagits bort. 
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Tidigare avsnitt 5.2.2 har tagits bort då den tillfälliga lagen har upphört. 

Källförteckning 

Tillägg av Lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå och 
tillhörande proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen. 

Tillägg med två ny referenser RÅ 1996 ref. 57 och RÅ 2003 ref. 88 

Version 12 

Genomgående justering i hela dokumentet till begreppet regioner av tidigare begrepp 
landsting. 

Förkortningar 

Tillägg av förkortningar med koppling till handels- och samarbetsavtal mellan EU och 
Förenade kungariket. 

Kapitel 2 

Justering i bedömningssteget Uppfyller personen förmånsvillkoren?  

Tillägg om att förvaltningslagen ska tillämpas vid beslut om utfärdande av intyg enligt 
internationella avtal som Sverige har med andra länder. 

Kapitel 3 

Tagit bort referens till domsnytt 2012:69. 

Kapitel 5 

Omskrivning av tidigare avsnitt Uppehållsstatus för brittiska medborgare. Omskrivning 
avser både innehåll och rubrik. Ny rubrik Särskilt för Förenade kungariket 

Kapitel 8 

Uppgifter om Förenade kungarikets territorier är borttaget från tabellen i avsnitt 8.3.1 
och beskrivs i stället i löpande text i avsnitt 8.3.4. Tillägg om handels- och 
samarbetsavtalet i avsnitt 8.3.4. 

Uppdatering av avsnitt 8.4 utefter Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket inklusive i avsnittets metodstöd. 

Kapitel 9 

Överenskommelsen enligt artikel 16 i förordning 883/2004 mellan Försäkringskassan 
och NAV om vårdpersonal inom Transmedica A/S upphörde den 18 februari 2021. 

Eftersom texter från kapitel 9 till viss del har återanvänts vid skrivandet av kapitel 15 har 
vissa redaktionella fel upptäckts och åtgärdats. Dessa har inte gråmarkerats.  

Kapitel 13 

Uppdateringar för att bättre harmonisera de övergripande beskrivningarna för samtliga 
internationella avtal som gäller för Sverige. 

Kapitel 15 

Nytt kapitel som avser beskrivning av Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och 
Förenade kungariket i fråga om tillämplig lagstiftning samt ett tillhörande metodstöd. 

Källförteckning 

Ändrad rubrik EU-förordningar, EU-avtal och EU-beslut vars förteckning utökats med 
handels- och samarbetsavtal. 
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Domsnytt 2012:69 har tagits bort. 

Version 11 

Kapitel 3 

Tillägg i avsnitten som lyfter uppehålls- och arbetstillståndets betydelse för 
socialförsäkringsskyddet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU. 

Kapitel 5 

Tillägg med nytt avsnitt Uppehållsstatus för brittiska medborgare. 

Kapitel 8 

Omarbetat avsnitt Avtal om Förenade kungarikets utträde ur EU med beskrivning av 
avtalets bestämmelser som avser samordning av sociala trygghetssystem. Avsnittet har 
även ett metodstöd. 

Kapitel 11 

Uppdatering i övergångsbestämmelser för förordning 1408/71 och 574/72 med 
anledning av Förenade kungarikets utträde ur EU. 

Kapitel 14 

Uppdatering gjord så att det är förenligt med Förenade kungarikets utträde ur EU och 
när konventionen mellan Sverige och Förenade kungariket är tillämplig. 

Version 10 

Begrepp 

Avsnittet har utökats med begrepp Beslut, Beslut om utfärdande av intyg, Försäkrad, 
Försäkringsvillkor, Förmånsvillkor, Gränsöverskridande situation, Samordningssituation, 
Tillämpligt respektive tillämpas, Tillämplig lagstiftning 

Kapitel 1 

Förtydligande av begränsningen av SFB enligt 2 kap. 5 § SFB. 

Kapitel 2 

Omarbetning av hela kapitlet, både omdisposition och omformulering av text. Det beror 
dels på Försäkringskassans föreskrifter (2020:4) om verkställighet av 
socialförsäkringsbalken när det gäller socialförsäkringsskyddet och dels för att förtydliga 
när ett regelverk är tillämpligt respektive ska tillämpas. Kapitlet har fått en 
metodstödsdel. 

Kapitel 3 

Förtydligande av SFB:s tillämplighet i internationella förhållanden. 

Tillägg om att det är det utländska adoptionsbeslutet som avses vid barns bosättning vid 
adoption. 

Förtydligande vid retroaktiv bedömning av bosättning. 

Tillägg med avsnitt 3.7 med beskrivning gemensamma bestämmelser av betydelse för 
ärenden med gränsöverskridande inslag 

Kapitel 4 

Tidigare kapitel om Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:10) om registrering och 
avregistrering av personer i sjukförsäkringsregistret är borttaget med anledning av 
Försäkringskassans föreskrifter (2020:4). 
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Kapitel 8 

Information om övergångsperiod för Förenade kungarikets utträde ur EU är borttagen. 

Kapitel 9 

Förtydligande i läsinstruktioner till kapitel 9 Förordning 883/2004. 

Kapitel 12 

Förtydligande kring begreppen att internationella avtal är tillämpliga och att de ska 
tillämpas för en viss situation. 

Kapitel 16 

Omdisposition av ett tidigare avsnitt om förhållandet mellan förordning 883/2003 och 
Wienkonventionen som fanns i kapitel 2. 

Version 9 

Kapitel 3 

Kapitlet har utökats med nytt avsnitt 3.1.1 Lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL). 

Avsnittet Internationella förhållanden om 4 kap. 5 § SFB har förtydligats och delar av det 
har flyttats till avsnitt 10.3.1. 

Beskrivning i avsnitt Om en person har bott en tid i Sverige utan att det har gjorts någon 
bosättningsbedömning har omdisponerats från avsnitt Från och med när kan en person 
anses bosatt i Sverige. Texten har även justerats något i innehållet. 

I kapitlet har förtydliganden gjorts kring begreppet bosatt i Sverige vid utlandsstudier i 
förhållande till 5 kap. 7 § SFB, om att även vissa barn över 18 år kan ses som 
familjemedlemmar i förhållande till 5 kap. 8 § SFB. Förtydliganden har även gjorts kring 
avgångsvederlag i förhållande till begreppet förvärvsarbete i 6 kap 2 § SFB. Det har 
också gjorts förtydliganden kring avgångsvederlag i förhållande till försäkringstiden 
enligt 6 kap. 8 § SFB. 

Ett nytt avsnitt har lagts till om hur 5 kap. 12 § 2 st. SFB ska tillämpas för personer som 
hade beslut om rätt till förmån före den 1 augusti 2017. 

Kapitel 6 

Exemplen på personer som vistas lagligen i Sverige har utökats med familjemedlem till 
person som är varaktigt bosatt i ett annat EU-land samt personer som har 
Schengenvisering eller nationell visering. 

Avsnittet om uppehållsrätt har strukturerats om och kortats ned för att tydligare beskriva 
den situation då Försäkringskassan ska bedöma uppehållsrätt.   

Kapitel 10 

I avsnitt 10.2.2 har förtydliganden gjorts om förordning 1231/2010. Beskrivningen av 
förordningen har även flyttats ned till efter artikel 2 i förordning 883/2004 för att göra 
regleringen tydligare.   

I avsnitt 10.2.4 har EU-domstolens dom i mål C-801/18 lagts till. 

I avsnitt 10.2.9 har lagts till de förmåner enligt SFB som ska samordnas som 
minimibelopp enligt artikel 58 i förordningen.   

I avsnitt 10.3.1 har EU-domstolens domar i målen C-394/13, C-95/18 och C-96/18 
skrivits in samt delar av avsnitt 3.3.3. har lagts till. Det har gjorts förtydliganden rörande 
artikel 11.3.b i förordning 883/2004. En hänvisning till domsnytt 2019:29 har lagts till. 
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I avsnitt 10.3.2 har förtydligats vad det innebär att personen ska ha omfattats av landets 
lagstiftning före utsändningen. 

I avsnitt 10.3.3 har tillägg gjorts för handläggning enligt artikel 16 i förordning 987/2009 
vad gäller bosättningsland vid retroaktiva bedömningar av tillämplig lagstiftning. 

I avsnitt 10.3.5 har lagts till att bestämmelsen även gäller egenföretagare.  

I avsnitt 10.6.1 har en beskrivning om formerna för informationsutbytet lagts till.  

Kapitel 11 

I avsnitt 11.4 har förtydligande gjorts om att Försäkringskassan ska använda EESSI för 
informationsutbytet med andra medlemsländer. AK-beslut E7 har skrivits in. 

Kapitel 15 

I kapitel 15 har texter om utsändning skrivits om när det gäller avtal med länderna 
Indien, Israel, Marocko, Quebec och Sydkorea. Makedonien har ändrats till 
Nordmakedonien. 

Kapitel 16 

Hänvisning till 5 kap. 3 § SFB har ändrats till 5 kap. SFB. 

Kapitel 17 

I kapitel 17 har ett nytt avsnitt, 17.5.12, lagts till. Syftet är att förtydliga att det finns 
bestämmelser om vilket system för sociala trygghetsförmåner som ska gälla för vissa 
anställda i Protokollet om Europeiska universitetsinstitutets immunitet och privilegier. 

Version 8 

Kapitel 9 

I kapitlet har information om Förenade kungarikets utträde lagts till. 

Kapitel 12 

I kapitlet har förtydligande gjorts vad som gäller för förordning 859/2003 efter Förenade 
kungarikets utträde ur EU. 

Version 7 

Kapitel 3 

I kapitel 3 har metodstöd lagts till kring hantering av lokalt anställd personal vid svenska 
beskickningar i EU- och EES-länder och Schweiz eftersom övergångsbestämmelserna 
upphör att gälla efter den 30 april 2020.  

Vidare har förhållandet mellan 5 kap. 2 § och 5 kap. 3 § SFB förtydligats. 

När det gäller 5 kap. 12 § SFB och att Försäkringskassan kan bortse från kravet på 
uppehållstillstånd i första stycket i de fall en person har sökt om ett nytt tillstånd innan 
det tidigare har löpt ut har det förtydligats att det gäller både i förhållande till pågående 
förmåner och nya ansökningar. 

Kapitel 9 

I kapitel 9 har skrivits in vad som gäller för Cypern i förhållande till EU-rätten. 

Kapitel 10 

I kapitel 10 har avtal om undantag för lokalt anställda vid Svenska institutet i Paris lagts 
till. Det har även förtydligats att intyg A1 även kan bli aktuellt att utfärda vid tjänsteresa 
när förordning 883/2004 tillämpas. 
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Vidare har förtydligande gjorts när det gäller artikel 11.4 och 11.5 i förordning 883/2004. 

Hänvisning till skäl 17 ändrats till skäl 17a. 

I kapitlet har EU-domstolens domar C-272/17, C-89/16 och 569/15 skrivits in.  

Ändringar har även gjorts med anledning av införandet av EESSI.  

Kapitel 11 

I kapitlet har ändringar gjorts med anledning av införandet av EESSI. 

Kapitel 14 

I flera avsnitt i kapitlet har ändringar gjorts med anledning av avtalet om social trygghet 
med Filippinerna. 

Kapitel 15 

I kapitel 15 har avtalet om social trygghet med Filippinerna skrivits in.  

I tabellen har Filippinerna lagts till och rättningar gjorts när det gäller vilka förmåner som 
omfattas av avtalen. 

Bilaga 1 

Bilaga 1 har tagits bort med anledning av införandet av EESSI. Informationen kommer 
att återfinnas i respektive förmåns process samt i stödjande dokument kopplat till 
EESSI.  

Version 6 

Begrepp 

Under Begrepp har begreppet medborgare lagts in med syfte att förklara när det 
förekommer och hur begreppet får betydelse för tillämpningen i olika situationer. 

Kapitel 1 

I kapitel 1 förklaras att det fullständiga namnet är Förenade konungariket Storbritannien 
och Nordirland och att det fortsättningsvis benämns Förenade kungariket. 

Kapitel 2 

I kapitel 2 har det förtydligats vad medborgarskap får för betydelse när det gäller 
tillämpningen av olika regelverk.  

Kapitel 3 

I kapitel 3 har förtydligats att personer som flyttar till Sverige inte kan anses bosatta här 
innan han eller hon kommer hit.  

Det har också förtydligats att barn med studiehjälp tillhör de särskilda person-
kategorierna i 5 kap. 7 § SFB.  

I kapitlet har förtydligats hur 5 kap. 12 § andra stycket SFB och kravet på att ansökan 
ska ha gjorts i rätt tid ska bedömas. Det gäller situationer när en person har lämnat in 
flera nya ansökningar om tillstånd.  

I kapitlet har lagts till att lärlingsanställning kan ses som förvärvsarbete i SFB:s mening 
under beskrivna förutsättningar. En förklaring har lagts in att en uppdragstagare ses 
som anställd om den betalar A-skatt och som egenföretagare om den betalar F-skatt. 
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I kapitlet har beskrivningen av 6 kap. 10 § SFB ändrats i och med en lagändring som 
trädde ikraft den 1 januari 2018. Punktlistan med olika SGI-skydd har även anpassats 
utifrån rubrikerna i SFB.  

Det har förtydligats vad som menas med uppehållstillstånd med motsvarande verkan i 6 
kap. 14 § SFB.  

Kapitel 9 

I kapitlet har information om Förenade kungarikets utträde lagts till. 

Kapitel 10 

I kapitel 10 har ändringar gjorts med anledning av att föräldrapenning ska samordnas 
som en familjeförmån.  

EU-domstolens dom C-477/17 gällande begreppet laglig vistelse i förordning 1231/2010 
har lagts till.  

I kapitlet har förtydligande gjorts av situationen att artikel 11.2 kan behöva tillämpas och 
uppfyllas vid en senare gränsöverskridande situation och därmed inte i direkt anslutning 
till att arbetet har avbrutits i Sverige.  

Kapitel 11 

I kapitel 11 har förtydligande gjorts av vad som gäller vid begäran om omprövning av 
Försäkringskassans provisoriska beslut som har blivit slutliga.  

Kapitel 14 

I kapitlet har förtydligats i en punktlista att det räcker att en av punkterna är uppfyllda.  

Kapitel 15 

I kapitel 15 har förtydligats att avtalet med Schweiz gäller och ska tillämpas i förhållande 
till tredjelandsmedborgare i och med att förordning 883/2004 inte kan tillämpas på dem.  

I kapitlet har även avtalet med Förenade kungariket lagts till. 

Under avtalet med Israel har lagts till att förbindelseorgan även ska hjälpa till med att få 
fram intyg.  

Under avtalet med USA har det tagits bort att det inte finns inga bestämmelser om 
tillämplig lagstiftning för medföljande familjemedlemmar eftersom det finns sådana 
bestämmelser för medföljande familjemedlemmar till utsända. 

Version 5 

I hela vägledningen har ändringar gjorts utifrån att förmånerna omvårdnadsbidrag och 
merkostnadsersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och handikappersättning från 
och med den 1 januari 2019. 

Kapitel 2 

I kapitel 2 har det bland annat förtydligats att SFB ska tillämpas när man inte kan få in 
uppgift om inreseland eller medborgarskap och att specifika förmånsbestämmelser inte 
alltid följer tillämplig lagstiftning. 

Kapitel 3 

I kapitlet har på flera ställen bedömningen av barns bosättning beskrivits utförligare och 
tillägg har gjorts vad som gäller vid bedömning av ärenden när Försäkringskassan inte 
har utrett barns bosättning tidigare. Detta har också gjorts utifrån att RAR 2000:1 och 
RAR 2001:1 har ändrats samt RAR 2002:7 har upphävts. Vissa delar är omskrivna 
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utifrån att bedömningen av en persons bosättning ska göras utifrån en 
helhetsbedömning och inte utifrån schabloner. Texter om doktorander har förenklats och 
förtydligande har gjorts vad gäller tiden för efterskydd. 

Kapitel 10 

I kapitel 10 har på flera ställen skrivits in om hur man ska se på sjuk- och aktivitets-
ersättning utifrån att det är att räkna som en pension enligt förordning 883/2004 samt 
vad det får för konsekvenser för till exempel vårdförmåner. En tolkning av en dom från 
EU-domstolen utifrån ett domsnytt har lagts till samt så har två nya domar från EU-
domstolen skrivits in. Det nya med att intyg A1 kan utfärdas för en person som omfattas 
av arbetslandets lagstiftning som anställd eller egenföretagare samt en beskrivning av 
artikel 29 i förordning 883/2004 har lagts till. 

Kapitel 11 

En ny dom från EU-domstolen har skrivits in. 

Kapitel 14 

Ändringar har gjorts utifrån att förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnads-
ersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och handikappersättning från och med den 
1 januari 2019. 

Kapitel 15 

Skrivningar om vilken statistik som ska lämnas när det gäller avtal har lagts till i hela 
kapitlet. Förbindelseorgan för avtalet med Turkiet och Jugoslavien har lagts till. Vad 
gäller Jugoslavien har SÖ 2003:17 skrivits in vilket innebär en ny tillämpning av avtalet 
med Jugoslavien. Vidare har när det gäller avtalet med USA en beskrivning av artikel 7 
och 11 skrivits in. 

I tabellen har Jugoslavien lagts till och uppdatering gjorts utifrån att förmånerna 
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och 
handikappersättning från och med den 1 januari 2019. 

I kapitel 15 har även rubriknivåerna ändrats så att de bättre stämmer överens med 
systematiken i kapitlet. 

Kapitel 17 

Artikel 71 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser har lagts till. 

Version 4 

Vägledningen har skrivits om utifrån ändrad tillämpning av familjemedlemsbegreppet i 
artikel 1.i i förordning 883/2004.  

Version 3 

Vägledningen har skrivits om utifrån att delar har behövts förtydligas och en ändrad 
tillämpning samt för att vägledningen ska vara ständigt uppdaterad. 

Begrepp 

Under Begrepp har exempel på vad gränsöverskridande situationer kan innebära 
förtydligats. 

Kapitel 2 

I kapitlet har vad som menas med gränsöverskridande situation förtydligats. Även 
beskrivningen av de internationella regelverken och dess förhållande till SFB har 
kompletterats i syfte att förtydliga att övriga regelverk bara är samordningsregelverk och 
att SFB alltid är grunden. Det har tydliggjorts att även SFB innehåller vissa 
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bestämmelser om gränsöverskridande situationer där det inte finns någon annat 
regelverk att tillämpa.  

I kapitlet har även förtydligats att en bedömning av om en person är försäkrad enligt 
SFB alltid ska göras, även i de fall ett annat lands lagstiftning har bedömts gälla för en 
person enligt ett internationellt regelverk. Även att SFB och försäkringsvillkoren kan 
påverkas av förordning 883/2004 har tydliggjorts.  

Kapitel 3 

I kapitlet har hänvisningar till befintliga domsnytt lagts in.  

I kapitlet har förtydligats att något krav på uppehållsrätt inte finns i SFB utan enbart krav 
på uppehållstillstånd. I anslutning till detta har även en hänvisning till en HFD-dom lagts 
in. Vissa rubriker har ändrats för att tydliggöra detta. För barn som föds i Sverige har 
skrivningen om att det räcker att de har uppehållstillstånd i Sverige ändrats till att det 
räcker att föräldrarna anses bosatta i Sverige.  

I kapitlet under beskrivning av 6 kap. 2 § SFB har texter flyttats om och rubriker skrivits 
till för att ge en bättre översikt. Även vissa begrepp som anställning, anställd och 
förvärvsarbete har bytts ut och förtydligats.  

I avsnitt 3.4.1 har text och hänvisning till 4 § RFFS 2000:10 lagts till.  

I avsnitt 3.4.2 har begreppet studiemedel ändrats till studiestöd som är ett begrepp som 
omfattar både studiemedel och studiestöd.  

I avsnitt 3.5.4 under beskrivning av försäkringstid har förtydligats att Försäkringskassan 
behöver ta in ytterligare uppgifter i ärenden när vi har motstridiga uppgifter. 

Kapitel 6 

I avsnitt 6.1. har status som varaktigt bosatt i ett annat land lagts till som exempel på 
laglig vistelse.  

Kapitel 10 

I kapitlet har en hänvisning till domsnytt 2015:1 lagts in.  

I kapitlet har tillämpningen av artikel 11.2 i förordning 883/2004 i vissa delar förtydligats 
och i vissa delar ändrats. Tillämpningsändringen handlar om hur föräldrapenning ska tas 
ut för att kunna anses vara en kontantförmån med anledning av arbete enligt artikeln.  

I avsnitt 10.3.1 har begreppet sjöman bytts ut genomgående eftersom gällande 
bestämmelse i förordningen inte använder det begreppet.  

I avsnitt 10.3.3 och rubriken Kontantförmån och arbete samtidigt har texterna gällande 
arbetslöshetsförmåner skrivits om och hänvisningar flyttats eftersom det kunde läsas 
som att rekommendation U1 enbart var aktuell i fall som arbetslöshetsförmånen 
motsvarande minst 25 % när det istället handlar om det motsatta. 

I avsnitt 10.3.6 har ändringar av layout och innehåll gjorts.  

Kapitel 11 

I kapitlet har ändringar gjorts i bestämmelsehänvisningar med anledning av den nya 
förvaltningslagen (2017:900) som träder ikraft den 1 juli 2018. Det har även lagts till lite 
text om de nya bestämmelserna gällande dröjsmål i FL. 

I avsnitt 11.5 har ett rättsfall från EU-domstolen skrivits in. 
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Kapitel 15 

I kapitlet har datum för när avtalen trädde i kraft lagts till. 

Kapitel 16 

I avsnitt 16.6 har avsnitt om rehabilitering av personer som är bosatta och arbetar i olika 
länder lagts till. 

Version 2 

Vägledningen har skrivits om utifrån att framförallt delar har behövts förtydligas och för 
att vägledningen ska vara ständigt uppdaterad.  

Begrepp 

Under begrepp har förtydligats att i vägledning används avtal oftast som begrepp för 
konvention, avtal, fördrag, överenskommelse, traktat och tjänsteföreskrifter. 

Kapitel 2  

I kapitlet har bedömningsstegen och hur man ska gå tillväga när man gör bedömningen 
förtydligats. 

Kapitel 3  

I kapitlet har förtydliganden gjorts på flera ställen när det gäller vilka kriterier som 
Försäkringskassan ska ta hänsyn till vid bedömningar och avsnitt om vilka underlag 
Försäkringskassan behöver för att göra bedömningar lagts till. Förtydliganden har även 
gjorts på flera ställen när det gäller uppehållstillstånds betydelse för bosättnings-
bedömningen samt hur bedömning av studenter ska göras enligt 5 kap. 7 § SFB. 
Bedömningen av vilka förmåner som kan vara av motsvarande karaktär när det gäller 
logi/bostadsersättning eller dagersättning från Migrationsverket och underhållsstöd har 
också förtydligats utifrån att den bedömningen ska göras utifrån ett vidare perspektiv. 
Vidare har avsnitt om bedömningen av barns bosättning vid adoption lagts till enligt bl.a. 
11 kap. 8 § SFB. Avsnitt om egenanställda har lagts till. 

Kapitel 10 

På flera ställen i kapitlet har avsnitt om vilka underlag och uppgifter som Försäkrings-
kassan behöver för att göra bedömningen av tillämplig lagstiftning lagts till. Avsnittet om 
tjänsteföreskrifter har förtydligats och utökats samt har hänvisningar till domar från EU-
domstolen skrivits in. Avsnitt om laglig vistelse och tredjelandsmedborgare har skrivits 
om. 

Kapitel 12 

Avsnitt om vilka underlag och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att göra 
bedömningen av tillämplig lagstiftning har lagts till på flera ställen. 

Kapitel 14 

Kammarrättsdom om avtals tillämpningsområde har lagts till. 

Kapitel 15 

I tabell över de förmåner som omfattas av de olika avtalen har underhållsstöd lagts till 
när det gäller avtalet med Kap Verde. 

Kapitel 17 

Under avsnittet Immunitet och privilegier för FN:s fackorgan har Internationella banken 
för återuppbyggnad och utveckling, Världsbanken (IBRD) lats till.  
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