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Historik – information om ändringar i vägledning 
2002:14 

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 

9 2022-01-27 Avsnitten 1.5, 2.3.2, 2.3.4, 3.2, 3.2.1, 4.1, 4.2, 4.4.3, 5.2.4, 6.3.1, 6.3.2, 
9.1, 10.1.1, 12.1-12.4, 12.6, Bilaga 1 

Avsnitt 6.2.3 har flyttats till 6.6.1 
10.5 stycke två har tagits bort 

Bytt ut ”han eller hon” mot ”hen” i samtliga avsnitt. 

8 2020-01-09 Avsnitt 2.3.3, 2.3.4, 3, 3.2.2, 6.4.1, 7.4.2, 9.1, 9.3, 10.1.1, 10.5, 13.3 

Nytt avsnitt 2.3.6. 

Avsnitt 7.11.1 och 7.11.4 har tagits bort. 

7 2018-06-14 Avsnitten 2.1, 2.3.2, 3.2, 4.1, 4.2, 5.5.1, 9.2, 10.5, 12.3. 

Kapitel 12. 

Bytt ut ”hemvärnsman” mot ”hemvärnssoldat” i samtliga avsnitt. 

6 2017-11-15 Kapitel 1 och 2 

Nytt kapitel 3 om dagpenning har införts. 

Tidigare kapitel 3 och 4 har skrivits samman till ett nytt kapitel 4. 

Avsnitten 7.1, 7.7.3, 8.1, 8.4.2. 

Kapitel 13. 

Källförteckning. 

Bilaga 1. 

5 2012-04-03 I princip alla kapitel. 

4 2010-09-28 Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av 
socialförsäkringsbalken: 

Läsanvisningar, 1.2.2, 3.1, 3.4, 4.2.3, 4.2.6, 4.10.5, 4.10.8, 4.10.10, 
5.1.5, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10,7. 

3 2008-12-02 Läsanvisningar, 1.3.4, 2.2, 3, 3.4, 4.1, 4.2.6, 4.4.1, 4.4.2, 4.6.3, 4.6.4, 
4.10, 4.10.1, 4.10.3, 4.10.7, 4.10.8, 4.10.9, 4.10.10, 10.2. 

2 2006-11-10 Läsanvisningar, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.3.4, 2, 3.4, 4.2.5, 4.26, 4.2.8, 
4.3.4, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4, 4.10.7, 4.10.8, 
4.10.9, 4.10.10, 5.1.3, 5.1.5, 5.2.2, 6.1, 6.2.1, 7, 8.2, 9, 10, 10.4. 

1 2004-12-07 1.1, 2.3, 2.5.1, 4.1.3 och 8.1.2. 

 

Version 9 

De flesta ändringarna i vägledningen är av språklig karaktär eller för att förtydliga den 
befintliga texten. Nedan listas de ändringar som är av lite större vikt. 

I avsnitt 1.5 har en sektion för Läs mer lagts till för att trycka på vikten av att kunna 
vägledningen Förvaltningsrätt i praktiken, då många av de frågor RA och VU får rör 
allmän förvaltning, snarare än den specifika förmånen. 
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I avsnitt 2.3.2 har vi tagit bort en del onödig information om definitionen av rekryter. 
Vägledningen har generellt omformulerats med avseende på begreppet. Eftersom 
tillämpningen av förmånen inte beror på om förmånstagaren kallas rekryt eller 
totalförsvarspliktig har skillnaden däremellan tonats ned. 

Avsnitt 3.2.1 är uppdaterad med ny juridisk hänvisning 

I avsnitt 6.3 har sambo likställts med make och boende med förälder förtydligats  

Avsnitt 12.4 har kompletterats med information rörande utbetalningsperiodicitet  

Väsentlig försening (avsnitt 12.6) har förtydligats med tidpunkter för väsentlig försening 
och riktlinjer för kommunicering. 

Bilaga 1 har kompletterats med ett metodstöd för att underlätta vid registrering av 
boenderegion. 

Version 8 

Avsnitt 2.3.3 har uppdaterats med en grupp som omfattas av samma regler som 
officersaspiranter.  

I avsnitt 2.3.4 har begränsningen om max fyra dagar tagits bort eftersom rätten kan gälla 
i flera former av tjänstgöring. Det har förtydligats att hemvärnssoldater kan få 
dagpenning. 

Nytt avsnitt 2.3.6 som beskriver gruppen Ledamöter som kan ha rätt till familjebidrag. 
Förordningen (2017:1249) har lagts till i källförteckningen. 

Inledningen av avsnitt 3 har uppdaterats med ett förtydligande att beslut om rätten till 
ersättning ska fattas innan utbetalningen görs. 3.2.2 har ändrat formulering från ”måste” 
till ”ska”. 

En förklaring av ”ekonomiska medel” har lagts in under 6.4.1. Avsnittet har bytt namn 
från ”Inackorderingstillägg, studiebidrag, studiemedel och underhållsbidrag” till 
”Bedömning av ekonomisk förmåga”. 

Rättat felaktig beräkning i exempel i 7.4.2. 

Avsnitt 7.11.1 om möblerad bostad har tagits bort då regeln det baserades på inte 
längre är giltig. 

Avsnitt 7.11.4 om näringsverksamhet i bostaden har tagits bort då regeln det baserades 
på inte längre är giltig. 

Avsnitt 9.1 har uppdaterats med att en genomsnittsberäkning kan göras över flera 
månader om inkomsten varierar.  

Avsnitt 9.3 har uppdaterats med att en makes inkomst alltid måste tas med i 
beräkningen. Där påpekas också att uppgiften måste bedömas enligt sekretessregler 
om den inte kommer från den bidragsberättigade själv. 

Exemplet i 10.1.1 för att definiera ”annan tjänstgöring” har tagits bort för att inte göra 
tolkningen onödigt snäv. 

Avsnitt 10.5 har fått en hänvisning till utbetalningsvägledningen för att förklara hur skatt 
dras på näringsbidrag. 

Avsnitt 13.3 har uppdaterats med att uppgiftsskyldigheten även gäller uppgifter om 
andra relevanta personer i ärendet. 
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Version 7 

Vägledningen har uppdaterats med förtydliganden kring den återupptagna värnplikten. 
Istället för ändrade belopp för maxtak för SGI och underhållsstöd har hänvisningar gjorts 
till respektive vägledning. Stycket om skatt för näringsbidrag under 10.5 har kortats ner 
eftersom reglerna är oklara och utreds. Ändringar har också gjorts utifrån den nya 
förvaltningslagen, inklusive nya regler för kommunicering och motivering av beslut samt 
införandet av nya avsnitt om väsentlig försening och dröjsmålstalan under kapitel 12. 
Begreppet ”hemvärnsman” har ersatts med ”hemvärnssoldat” i samtliga avsnitt. 
Begreppet ”betalningsskyldig” har ersatts med ”återbetalningsskyldig” när det gäller 
underhållsstöd. 

Version 6 

Vägledningen har uppdaterats med anledning av ikraftträdandet av förordningen 
2015:613 om militär grundutbildning. Det har även funnits ett behov av tydligare 
beskrivningar av dagpenning, varför ett nytt kapitel om just detta införts. Det har även 
förtydligats vilken målgruppen är och vilka förmåner som förekommer vid tjänstgöring 
inom totalförsvaret. En del redaktionella korrigering har genomförts. Begreppet rekryt 
har ersatts med bidragsberättigad eftersom rekryter endast är en del av målgruppen.  

Med anledning av detta har även titeln ändrats från Familjebidrag till rekryter till 
Familjebidrag och dagpenning vid tjänstgöring inom totalförsvaret.  

Förtydliganden om förmånernas målgrupp har förtydligats. 

Kapitel 3 (Ansökan och anmälan) och kapitel 4 (Bidragstid) har slåtts ihop till ett kapitel 
om generella förmånsbestämmelser om familjebidrag (nytt kapitel 4). 

Nytt kapitel om dagpenning har införts med anledning av återinförd värnplikt i form att 
repetitionsutbildning och ny hantering av dagpenning till hemvärnsmän 

Delar om boenderegioner har kompletterats med Stormalmö. 

Även en rad andra förtydliganden har gjorts av regelverket. 

Version 5 

Strukturen i vägledningen är helt omarbetad. Kapitlet om bostadsbidrag har delats upp 
på tre kapitel och kapitlena om ansökan och anmälan samt bidragstid har flyttats till 
början av vägledningen. Inledningsvis har förtydliganden gjorts efter att den allmänna 
värnplikten avskaffades den 1 juli 2010. Förtydliganden har även gjorts i andra delar av 
vägledningen. Ett nytt kapitel om beslut har lagts till. Det finns även en ny bilaga som 
visar Sveriges indelning i fyra klimatzoner och fyra boenderegioner. 

Version 4 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken har trätt i 
kraft den 1 januari 2011. 

1.2.2 Dagpenning 

– Hänvisningen till 3 kap. AFL är ändrad till 25 kap. SFB. 

3.1 Familjepenning för barn 

– Hänvisningen till lagen (1996:1030) om underhållsstöd är ändrad till 17 kap. 5 § SFB. 

3.4 Familjepenningens storlek 

– Hänvisningen till lagen om underhållsstöd är ändrad till 19 kap. SFB. 
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4.2.3 Särskilt om boende med föräldrar 

– Hänvisningarna till lagen (1993:737) om bostadsbidrag (BoL) är ändrade till 95 kap. 
SFB respektive 95 kap. 5 § SFB. 

4.2.6 Ekonomisk förmåga 

– Hänvisningen till 8 § lagen om underhållsstöd är ändrad till 18 kap. 20 § SFB. 

4.10.5 Beräkning av bostadsbidrag 

– Hänvisningen till BoL är ändrad till 95 kap. SFB. 

4.10.8 En totalförsvarspliktig som bor tillsammans med sina föräldrar, avsnitt Beräkning 
av föräldrars inkomst 

– Hänvisningen till lagen om underhållsstöd är ändrad till 19 kap. SFB. 

4.10.10 Minskning med annat bostadsbidrag 

– I avsnittet Bostadstillägg till pensionärer m.fl. har hänvisningen till 28 § RFFS 1998:9 
ändrats till 24 § FKFS 2009:14. I nästföljande avsnitt har hänvisningarna till BoL ändrats 
till SFB. 

5.1.5 Avräkning när rätt till familjepenning finns för make, barn och en 
underhållsberättigad 

– I exemplet Niklas har hänvisningen till lagen om underhållsstöd ändrats till 19 kap. 
SFB. 

– Även i exemplet Johan har motsvarande ändring gjorts. 

Kapitel 10 Övrigt 

– Begreppet provisoriska beslut är ersatt av begreppet interimistiska beslut. 

10.2 Interimistiska beslut 

– Hänvisningen till 20 kap. 2 a § AFL har ändrats till 112 kap. 2 och 3 §§ SFB. 

10.3 Indragning och minskning 

– Hänvisningen till 20 kap. 3 § tredje stycket AFL har ändrats till 110 kap. 52–53 §§ 
SFB. 

10.4 Återbetalning 

– Hänvisningen till 20 kap. 4 § AFL har ändrats till 108 kap. SFB. 

10.5 Preskription 

– Hänvisningen till 20 kap. 5 § AFL har ändrats till 107 kap. 12 § SFB. 

10.6 Uppgiftsskyldighet 

– Hänvisningen till 20 kap. 9 § AFL har ändrats till 110 kap. 31 § SFB. 

10.7 Utredningsåtgärder 

– Hänvisningen till 20 kap. 8 § AFL har ändrats till 110 kap. 14 § SFB. 

Version 3 

Version 3 av denna vägledning har i första hand tagits fram med anledning av att lagen 
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt har upphört att gälla från och med den 1 januari 
2008 och ersatts av en kommunal fastighetsavgift. Innehåll också ändrat med anledning 
av ändring i 22 och 33 §§ 1998:9 angående kostnader för möblerat boende, där kravet 
om särskilda skäl har tagits bort. Vidare har exempel kring uppvärmning, hushållsel och 
övrig drift vid beräkning av bostadskostnad uppdaterats med belopp enligt FKFS 
2008:14 samt exempel kring högsta godtagbara och genomsnittlig bostadskostnad 
uppdaterats enligt FKFS 2008:16. 
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1.3.4 Administration 

– Ändring med anledning av ändrad beslutsordning. Avsnitt om Huvudkontorets roll 
borttaget. 

2.2 Ledamöter i Värnpliktsrådet 

– Från och med den 1 juli 2008 har Civilpliktsrådets verksamhet upphört. Textavsnitt om 
Civilpliktsrådet därför borttaget. 

3 Familjepenning 

– Från och med den 1 juli 2008 har Civilpliktsrådets verksamhet upphört. Textavsnitt om 
Civilpliktsrådet därför borttaget. 

3.4 Familjepenningens storlek 

– S. 17, tredje stycket. Uppdatering med anledning av ändrad beslutsordning. 

4.1 Vilka har rätt till bostadsbidraget? 

– Från och med den 1 juli 2008 har Civilpliktsrådets verksamhet upphört. Textavsnitt om 
Civilpliktsrådet därför borttaget. 

4.2.6 Ekonomisk förmåga, sista stycket 

– Tillägg av förtydligande textavsnitt angående ekonomisk förmåga vid boende med 
föräldrar. 

4.4.1 Vilka kostnader får räknas med?, avsnitt Avgifter och tillval 

– Uppdatering med ytterligare ett exempel på olika sorters avgifter som kan ingå i den 
avtalade hyran. 

4.4.1 Vilka kostnader får räknas med?, avsnitt Kostnad för uppvärmning och varmvatten 

– Uppdaterade siffror i exemplet enligt FKFS 2008:14. 

4.4.2 Vilka kostnader får inte räknas med?, avsnitt Kostnad för hushållsel 

– Uppdaterade siffror i exemplet enligt FKFS 2008:14. 

4.6.3 Kommunal fastighetsavgift 

– Innehållet ändrat med anledning av att den statliga fastighetsskatten på bostäder har 
avskaffats från och med 1 januari 2008 och ersatts med en kommunal fastighetsavgift. 
År 2008 är det sista året som fastighetsskatt räknas med vid beräkning av 
bostadskostnad. 

4.6.4 Kostnad för uppvärmning och övriga driftskostnader 

– Uppdaterad hänvisning. Uppdaterade siffror i exemplet enligt FKFS 2008:14. 

4.10 Minskning av beräknad bostadskostnad i vissa fall 

– Borttaget skrivning om bostad som hyrs möblerad. 

4.10.1 Möblerad bostad 

– Innehållet ändrat med anledning av ändring i 22 och 33 §§ 1998:9 där kravet om 
särskilda skäl tagits bort. 

4.10.3 Rum som hyrs i någon annans bostad – inneboende 

– Här har termen inneboende lagts till som ett förtydligande i texten. Ordet även tillagt i 
sakregister. 

4.10.7 Totalförsvarspliktig som bor ensam eller tillsammans med maka och/eller barn 

– Uppdaterade siffror i exempel enligt FKFS 2008:16. 
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4.10.8 Totalförsvarspliktig som bor tillsammans med föräldrar 

– Uppdaterade siffror i exempel enligt FKFS 2008:16. 

4.10.9 Totalförsvarspliktig som bor tillsammans med annan än make, barn eller förälder 

– Uppdaterade siffror i exempel enligt FKFS 2008:16. 

4.10.10 Minskning med annat bostadsbidrag 

– Uppdaterade siffror i exempel enligt FKFS 2008:16. 

10.2 Provisoriska beslut, sista meningen 

– Förtydligande om att Försäkringskassan även kan hålla inne familjebidrag i avvaktan 
på vidare utredning. 

Version 2 

Version 2 av denna vägledning har tagits fram i första hand med anledning av 
beloppsändringar i förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga från och med den 1 
januari 2006. Dessutom har kapitlen som beskriver bostadskostnaden delvis ändrats för 
att följa samma struktur som motsvarande del har i Vägledning 2004:10 Bostadsbidrag 
till barnfamiljer och ungdomar. 

Läsanvisningar 

– Ändrad skrivning med anledning av den nya myndigheten samt uppdaterad 
information om länkar. 

1.1 Grundläggande regler om förmåner 

– Ändrad text med information om ny myndighet och rättsliga ställningstaganden. 

1.2.1 Dagersättning 

– Stycket som beskriver tilläggsersättning efter 230 dagar har tagits bort. 

1.2.2 Dagpenning 

– Höjt lägstabelopp från och med den 1 januari 2006. 

1.3 Behovsprövade förmåner 

– Information om andra behovsprövade förmåner för totalförsvarspliktiga som inte 
administreras av Försäkringskassan har lagts till. 

1.3.4 Administration 

– Ändrad beskrivning av hur förmånen administreras. 

2 Olika former av tjänstgöring 

– Kapitlet har bytt namn (har tidigare hetat ”Personkrets”) eftersom informationen om 
vilka former av tjänstgöring som ger rätt till familjebidrag och informationen om 
personkretsen flyttats bort. Denna information finns nu i stället i inledningen till 
respektive kapitel om de olika förmånerna. Avsnittet om make och sambo har flyttats till 
kapitel 1. 

3.2.4 Familjepenning för frånskild make 

– Sista stycket har tagits bort med anledning av att bestämmelserna om make också 
ska gälla för sambo (7 kap. 6 § förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga). 

3.4 Familjepenningens storlek 

– Höjt belopp från och med den 1 januari 2006. 

– Stycket som beskriver hur familjepenning ska hanteras i samband med 
återbetalningsskyldighet pga. underhållsstöd har ändrats. Ändringen beror på att det 
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numera är Försäkringskassans arbetsordning som reglerar detta och inte som tidigare 
socialförsäkringslagen (1999:799). 

4.2.3 Särskilt om boende med föräldrar 

– Skrivningen kring särskilda skäl för totalförsvarspliktig som bott med enbart en förälder 
har justerats. Tidigare har det framgått att detta särskilda skäl främst blir aktuellt att 
tillämpa i situationer där den totalförsvarspliktige varit det enda kvarvarande barnet i 
hushållet enligt BoL och inte längre kan anses ingå i detta hushåll då han påbörjar sin 
tjänstgöring. Skrivningen har nu ändrats så att det i stället framgår att det är faktumet att 
den totalförsvarspliktige slutfört sina gymnasiestudier som gör att han inte längre kan 
anses ingå i hushållet enligt BoL. Detta är en tydligare och mer korrekt beskrivning av 
regelverket. 

4.2.5 Särskilt om totalförsvarspliktiga som inte bott på hemorten under grundskole- eller 
gymnasiestudier 

– Till följd av ett tillägg i RAR 2002:10 har ett avsnitt lagts till som beskriver hur 
totalförsvarspliktiga som flyttat till studieorten under grundskole- eller gymnasiestudier 
bör bedömas. 

4.2.6 Ekonomisk förmåga 

– Till följd av att RAR 2002:10 har ändrats bör inte längre inackorderingstillägg och 
studiebidrag enligt 2 kap. studiestödslagen räknas med vid bedömningen av ekonomisk 
förmåga. Däremot bör den delen av ett underhållsbidrag som överstiger beloppet för 
underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd räknas med. 

4.2.8 Flyttning under kvalifikationstid 

– Skrivningen kring kvalifikationstiden har blivit mer uttömmande och informativ. 

4.3.4 Rätt till bidrag vid utebliven betalning av bostadskostnaden 

– Skrivningen har gjorts mer utförlig för att tydliggöra att avsnittet inte berör de så 
kallade kvalifikationskraven. 

4.4 Hyrd bostad 

– Utökad skrivning kring hyresavtalets upprättande. 

4.4.1, 4.4.2, 4.6.4, 4.10.7, 4.10.8 samt 4.10.9 

– Nya belopp som stämmer med FKFS 2006:9, FKFS 2006:10 samt gällande 
skattelagstiftning. 

4.4.1 Vilka kostnader får räknas med? 

– Stycket ”Avgifter och tillval” har utökats (sista stycket). 

4.4.3 Hyresrabatt 

– Nytt stycke med exempel, ”Tvist med hyresvärd om hyresbeloppets storlek”. 

4.5.2 Beräkning av räntekostnad 

– Skrivningar om räntebidrag har tagits bort eftersom räntebidrag inte betalas ut längre. 

4.6.1 Beräkning av räntekostnad 

– Nytt stycke om lån som saknar säkerhet i fastigheten 

4.6.1 Bostadsfastighet 

– Kapitlet har utökats med ett stycke som beskriver hur bostadskostnaden ska beräknas 
när lånet på bostadsfastigheten inte kan skiljas från övriga lån på lantbruksenheten. 

4.6.3 Fastighetsskatt 

– Utökad skrivning, avsnitt om begränsningsregeln och dämpningsregeln har lagts till. 
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4.10.10 Minskning med annat bostadsbidrag 

– Hänvisningen till lagen (1994:308) har tagits bort och ersatts av en hänvisning till den 
nu aktuella lagen (2001:761). Vidare har skrivningen i tredje stycket formulerats om. Till 
sist har också exemplen uppdaterats med aktuella belopp. 

5.1.3 Avräkning när den totalförsvarspliktige bor med make och barn eller enbart make 
eller barn 

– Höjt belopp för tillägg till bostadsbidrag från och med den 1 januari 2006. 

5.1.5 Avräkning när rätt till familjepenning finns för maka, barn och underhållsberättigad 

– Höjda belopp för familjepenning och tillägg till bostadsbidrag från och med den 1 
januari 2006 samt för underhållsstöd från och med den 1 februari 2006. 

5.2.2 Tilläggets storlek 

– Höjt belopp från och med den 1 januari 2006. 

6.1 Rätten till näringsbidrag och bidragets storlek 

– Höjt maxbelopp från och med den 1 januari 2006. 

– Första stycket under ”Grundläggande krav” har utökats. 

6.2.1 Försörjning från näringen 

– I sista stycket har det lagts till information om vilka handlingar som kan bifogas med 
ansökan för att visa ett eventuellt överskott i verksamheten. 

7 Begravningsbidrag 

– Höjda belopp från och med den 1 januari 2006. 

8.2 Bidrag efter tjänstgöringstiden 

– Beskrivning av rättsligt ställningstagande med exempel. 

9 Ansökan, anmälan och belopp 

– Avsnitten om betalningssätt, betalningstid, utmätning och överlåtelse har tagits bort. 
Hänvisning görs i stället till Vägledning 2005:1 Utbetalning av socialförsäkringsförmåner. 
Även avsnittet om vilken försäkringskassa som ska fatta beslut (avsnitt 9.1.6) har tagits 
bort då till följd av att RFV och de allmänna försäkringskassorna numera utgör en och 
samma myndighet 

10 Övrigt 

– Avsnittet om tillsyn har tagits bort till följd av att RFV och de allmänna 
försäkringskassorna numera utgör en och samma myndighet. Dessutom har 
hänvisningen till Vägledning 2002:16 Återkrav och fordringshantering hos 
Försäkringskassan tagits bort eftersom den utgått. I stället hänvisas Vägledning 2005:2 
Fordringshantering hos Försäkringskassan och Vägledning 2005:3 Återkrav. 

Version 1 

1.1 Komplettering av lista över regelverket 

– Uppräkningen i avsnittet ”Grundläggande regler och förmåner” har kompletterats med 
officersförordningen och RFFS om uppskattning av kostnader för en bostads 
uppvärmning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad. 

2.3 Förtydligande avseende vem som har rätt till familjebidrag 

– Ett helt nytt delavsnitt, ”Officersaspiranter och kompletterande utbildning”, har lagts till 
för att förtydliga vilka som ingår i personkretsen. 
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2.5.1 Ny definition av sambo 

– Avsnittet ”Vem räknas som make?” har formulerats om för att beskriva den nya 
definition av sambo som följer av 2003 års sambolag. Kravet på bl.a. sex månaders 
sammanboende och gemensamt hushåll före tjänstgöringens början har tagits bort. 

4.1.3 Förtydligande av RAR avseende särskilda skäl vid föräldraboende 

– I avsnittet ”Särskilt om boende med föräldrar” har en skrivning lagts till för att närmare 
beskriva i vilka situationer rubricerade RAR kan tillämpas. 

8.1.2 Ändrad skrivning om vem som har rätt till förlängt bidrag 

– I avsnittet ”Bidrag efter tjänstgöringstiden” har skrivningen ändrats så att det framgår 
att även officersaspiranter och de som genomgår kompletterande utbildning har rätt till 
bidrag för ytterligare 30 dagar efter tjänstgöringstiden. 
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