HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2005:2

Historik – information om ändringar i vägledningen
2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i
vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i fallande
kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum

Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats

15

2018-08-30

Avsnitt 5.7, kapitel 9

14

2018-01-09

Avsnitt 3.1, 3.4, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.6, kapitel 13 och 17

13

2014-12-17

Kapitel 1, avsnitt 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.1.3, 3.1.4, 4.5, 4.7, 5.1, 5.5, 5.6,
6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.5, 7.5.1, 8.2, 8.3, kapitel 9, avsnitt
10.3, 10.4, 10.4.1, 10.5, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 10.15, 10.16,
11.1.1, 11.2, 11.2.1, kapitel 13, kapitel 14 (tidigare 16), kapitel 16
(tidigare 15) och bilaga 1–3.

12

2011-12-21

Bilaga 1 och 2 till vägledningen

11

2011-06-21

Avsnitt 10.6

10

2010-11-30

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av
socialförsäkringsbalken

9

2010-11-09

Kapitel 4 och 7 har reviderats

8

2010-06-22

Nya regler om aktivitetsstöd fr.o.m. 1 juli 2010

7

2010-04-27

Kapitel 15 har reviderats

6

2009-06-23

Kapitel 1,7, 15 och avsnitten 2.1–2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 3.1.1–3.1.4, 3.2,
4.4, 5.1, 5.2, 5.6, 6.1, 7.1, 7.3, 8.1, 9.1–9.3, 9.7, 10.6, 10.7, 10.11,
11.2, 11.3, 12.6, 13.2–13.5, 13.13, 14.2, 14.4, 14.5 och 16.1

5

2007-11-30

Avsnitt 4.6, kapitel 11

4

2007-06-26

Kapitel 3, avsnitt 7.1, 7.2, 8.8.1, 8.8.2, kapitel 13 och avsnitt 15.3

3

2007-01-23

Avsnitt 8.8 och kapitel 12

2

2006-11-26

Samtliga

1

2005-06-30

Version 15
Kapitel 5
Ett avsnitt har förts över från återkravsvägledningen.
Kapitel 9
Hänvisningar till förvaltningslagen har ändrats.
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Version 14
Kapitel 3
Ändringar har gjorts med anledning av förordning om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Kapitel 9
Ändringar har gjorts med anledning av förordning om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser och ett rättsligt ställningstagande om kvittning i
retroaktiva utbetalningar har införts.
Kapitel 13
Ändringar har gjorts med anledning av den nya lagen om skuldsanering.
Kapitel 17
Kapitlet är nytt.
Kvittningsschemana har reviderats med anledning av ny lagstiftning.

Version 13
Kapitel 1
Ändringar har gjorts med anledning av myndighetsdelningen mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Redaktionella ändringar har med anledning av
detta gjorts i andra kapitel.
Kapitel 2
Förtydliganden avseende vissa begrepp. Ny hantering av ärenden där
återkravsbeslutet kommer i retur.
Kapitel 3
Förtydligande av möjligheterna att efterge ränta framåt i tiden och av relationen med
eftergiftsregeln i SFB och jämkningsregeln i räntelagen.
Kapitel 4
Avsnitt 4.7 har ändrats för att förtydliga ändring angående avskrivning av
fordringsärenden.
Kapitel 5
Ändringar har gjorts med anledning av beslutet om ny avräkningsordning.
Kapitel 6
Ändringar har gjorts med anledning av myndighetsdelningen och med anledning av
ny inriktning när det gäller möjligheten att ha olika åtgärder för olika fordringar mot
samma gäldenär.
Kapitel 7
Ändringar har gjorts med anledning av ny inriktning när det gäller möjligheten att ha
olika åtgärder för olika fordringar mot samma gäldenär.
Det har tillkommit avsnitt om avskrivning av fordringsärenden och om när en fordran
är för liten för vissa åtgärder.
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Avsnittet om samråd har flyttats och ändrats så att det gäller generellt, inte bara
eftergift.
Kapitel 8
Ny text om längre bevakningstid i vissa ärenden.
Ändringar med anledning av att dom från förvaltningsdomstol inte längre kan
verkställas genom KFM.
Kapitel 9
Kapitlet har omarbetats. Ändringar har gjorts med anledning av ny lag som möjliggör
kvittning av avgifter och ränta och med anledning av att vissa
övergångsbestämmelser inte längre är aktuella.
Kapitel 10
Redaktionella ändringar samt ändringar med anledning av NJA 2013 s. 413.
Kapitel 11
Avsnittet om eftergift har omarbetats.
Kapitel 13
Kapitlet har omarbetats. Ny text om konkurser har lagts till.

Version 12
Kvittningsschema i bilaga 1 och 2 har reviderats med anledning av ändring i lagen
(2008:313) om jämställdhetsbonus som träder i kraft 1 januari 2012.
Förmånslista enligt balken har uppdaterats med sjukpenning i särskilda fall,
rehabiliteringspenning i särskilda fall och boendetillägg.

Version 11
Konto för inbetalningar (utan OCR nummer) till Försäkringskassan har ändrats från
PlusGiro till Bankgiro med anledning av nya ramavtal för betaltjänster.
Version 10
Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken (SFB)
trätt i kraft den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar och
kodifiering av praxis och principer har gråmarkerats, men inte avsnitt med enbart
ändringar av laghänvisningar.
Version 9
Kap 4
Avsnitt 4.7 har lagts till med anledning av förtydligande avseende bortskrivning av
avgiftsfordran.
Kap 7
Avsnitt 7.1 har ändrats och förtydligats med anledning av bortskrivning avseende
avgiftsfordran.
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Version 8
Med anledning av ändring i förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd har kap. 3
reviderats. Ändringarna träder ikraft den 1 juli 2010.
Version 7
Med anledning av de nya EG- förordningar 883/2004 och 987/2009 har kap. 15
reviderats. Förordningarna träder ikraft den 1 maj 2010.
Version 6
Kap 1
Inledning har förtydligats.
Kap 2
Avsnitt 2.1 har ändrats, 2.2 har förtydligats, under 2.3 har ett nytt exempel tillkommit,
under 2.4 har exemplet ändrats, 2.5 och 2.8 har förtydligats.
Kap 3
Avsnitten 3.1, 3.1.1, 3.1.2 har omarbetats, 3.1.3 har förtydligats och 3.1.4 innehåller
nytt exempel.
Avsnitt 3.2 har förtydligats.
Kap 4
Avsnitt 4.4 har förtydligats.
Kap 5
Avsnitt 5.1 har förtydligats och 5.2 har ändrats inklusive exemplet.
Avsnitt 5.6 innehåller ett nytt exempel.
Kap 6
Rubriken har ändrats.
I avsnitt 6.1 är exemplet förtydligat.
Kap 7
Kapitlet är ändrat.
Kap 8
Nytt kapitel om avbruten indrivning tillkommer.
Avsnitt 8.1 har förtydligats och exemplen har ändrats.
Kap 9
Kapitlet har uppdaterats och avsnitt 9.1 har ändrats inklusive exemplet.
Avsnitten 9.2, 9.3 och 9.7 har förtydligats.
Kap 10
Nytt kapitlet om indrivning hos KFM tillkommer.

4 (7)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2005:2
Synpunkterna från KFM har inarbetats i avsnitten 10.6, 10.7 och 10.11.
Kap 11
Nytt kapitlet om ackord och eftergift tillkommer.
Avsnitt 11.2 har förtydligats.
Avsnitt 11.3 om skyldighet att samråda har omarbetats efter ändring av Försäkringskassan Riktlinjer om samråd i ärenden om statliga fordringar 2006:12. Avsnittet
innehåller metodstöd.
Kap 12
Avsnitt 12.6 har justerats med anledning av regeländring.
Kap 13
Avsnitt 13.2 har ändrats.
Avsnitten 13.3–13.5 och 13.13 har ändrats efter KFM:s synpunkter.
Kap 14
Kapitlet har omstrukturerats.
Avsnitten 14.2 och 14.5 har förtydligats. Exemplet i 14.4 har förtydligats.
Kap 15
Rubriken i kapitlet är omformulerad. Hela kapitlet är omarbetat med gällande
regelverk och med anledning av Riksrevisionens rapport RIR 2008:31 Svenska
trygghetssystem utomlands Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och
fordringshantering (sid 29).
Kap 16
Avsnitt 16.1 har ändrats.
Källförteckningen har uppdaterats.
Bilaga 1
Bilagan har kompletterats med fordringar som handläggs utan IT-stöd.

Version 5
Avsnitt 4.6
Avsnittet är omskrivet efter lagändringar om ett förenklat utmätningsförfarande.
Kapitel 11
Kapitlet är omskrivet efter lagändringar om ett förenklat utmätningsförfarande.

Version 4
Kapitel 3
Kapitlet är omskrivet utifrån nya lagregler om ränta som gäller från och med den 1 juli
2007.
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Avsnitt 7.1
Avsnittet är förtydligat.
Avsnitt 7.2
Avsnittet är nyskrivet för att förtydliga vad kvittning innebär i förhållande till
inkassolagens regler om god inkassosed.
Avsnitt 8.8.2
Avsnittet är förtydligat.
Kapitel 13
Kapitlet är förtydligat och omstrukturerat.
Avsnitt 15.3
Avsnittet är uppdaterat.

Version 3
Kap. 8
Avsnitt 8.8 är förtydligat.
Kap. 12
Kapitlet är omskrivet till följd av en ny lag om skuldsanering som gäller från och med
den 1 januari 2007.

Version 2
Hela vägledningen är språkligt bearbetad och omstrukturerad. Ordet ”krav” har så
långt som möjligt ändrats till ”fordran” för att undvika sammanblandning med
Försäkringskassans beslut om återkrav. Innehållet i kapitlet om inhibition är flyttat till
kapitel 2 och innehållet i avsnitt 2.6 samt kapitel 9 och 15 är flyttat till kapitel 8.
Kapitlet om preskription har lagts sist i vägledningen. Följande kapitel och avsnitt har
dessutom ändrats på följande sätt:
Avsnitt 2.7
Detta är ett nytt avsnitt om uträkningen av gäldenärens betalningsförmåga.
Avsnitt 2.8
Detta är ett nytt avsnitt om när Försäkringskassan ska bekräfta att en skuld är
slutbetalad.
Avsnitt 3.3
Avsnittet är förtydligat.
Kapitel 7
Kapitlet är förtydligat.
Kapitel 8
– Kapitlet är omstrukturerat och anpassat till Kammarkollegiets ändrade föreskrifter.
Avsnittet om vad som gäller när en gäldenär flyttar har tagits bort med anledning av
att Försäkringskassan har koncentrerat fordringshandläggningen till ett län.
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Kapitel 13. Fordringar mot dödsbo
– Exemplet är omarbetat för att bli tydligare om vad som gäller när dödsboets
tillgångar inte räcker till att betala alla fordringar.
Kapitel 15. Preskription
– Kapitlet är omstrukturerat och omskrivet för att stämma med motsvarande avsnitt i
Vägledningen om återkrav (2005:3). Det innehåller också två nya exempel.
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