HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2005:1

Historik – information om ändringar i vägledningen
2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar
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

16

2018-12-17

Kapitel 1–9

15

2018-09-18

Kapitel 2–7 och 9–10.

14

2017-12-20

Kapitel 2–9.

13

2015-10-29

Avsnitten 2.2.4, 4.3, 4.5 och kap. 6.

12

2015-05-29

Kapitel 3 Avdrag för skatt.

11

2013-07-03

Kapitel. 2, avsnitten 2.1.4, 2.1.5, 2.4.1, 2.6.1, 2.6.3 2.7, 2.10, 3.1–
3.5.3, 3.5.6–3.5.9, 3.5.10–3.7, 4.5–4.5.1, 4.7, 5.5, 5.5.5, 6.1.2, 6.1.14,
7.1, 7.3, 7,4–7.4.3, 10.1, 11.1 och 11.3.

10

2011-06-28

Avsnitten 2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.5.3, 3.2, 3.10, 4.5, 5.2, 53, 5.5–5.5.5,
7.4.1, 12.1 och 12.2.
Sammanfattning och inledning har ändrats.

9

2010-11-30

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av
socialförsäkringsbalken.

8

2010-04-22

Avsnitten 2.8, 2.9, 4.1 6.1.2, 7.3 och 7.5.
Nya avsnitten 2.10–2.14.6

7

2009-12-15

Avsnitten 2.1, 2.7, 3.5.9, 3.7, 3.9, 5.2, 5.4 och 10.2.

6

2009-04-20

Kap 1, 2, 3, 9 avsnitten 2.6.1, 2.7, 3.2–3.3.1, 3.4.2, 3.5.3, 3.5.5, 3.4,
3.4.2, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.7, 3.9, 4.5–4.6, 4.7, 5.3, 5.5.2, 6.1,
6.1.5, 6.1.6, 6.4, 7.1, 7.1.1, 7.3, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.3, 9.1, 10.1 och
11.1.

5

2007-12-20

Läsanvisningarna, avsnitt. 3.5.6, kapitel 5 samt avsnitt 11.1.2.

4

2007-06-26

Kapitel 2, 4 och 5, avsnitt 7.4, kapitel 10 och 11.

3

2006-11-21

Avsnitt 3.7, kapitel 6, inledningen till kap 7 och delar av avsnitt 10.1.

2

2006-02-28

Sammanfattning samt ändringar i kapitel 2, 3, 6, 7 och 10. Ett nytt
kapitel 8 har lagts till.

1

2005-04-27

Första utgåvan

Version 16
Kapitel 2
Förmånsspecifik information har tagits bort. Avsnittet om levnadsintyg har flyttats till
kapitel 7. Lagrutor har införts.
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Kapitel 3 och 9
Ändringar har gjorts med anledning av lagstiftningen om arbetsgivardeklarationer på
individnivå. Kapitel 9 är helt omarbetat. Lagrutor har införts.
Kapitel 4
De nya förmånerna omvårdnadsersättning och merkostnadsersättning har införts i
avsnittet om utmätning.
Kapitel 5
Ett IM om samordning mellan underhållsstöd och etableringstillägg har införts.
Avsnittet om utbetalningar till socialnämnden har förtydligats med anledning av frågor
som har ställts och synpunkter som har lämnats.
Kapitel 1, 6, 7 och 8
Mindre förtydliganden.

Version 15
Kapitel 2-3
Mindre ändringar har gjorts.
Kapitel 4
Lagrutor har införts. Avsnittet om institutionsvistelse är utvecklat.
Kapitel 5
Lagrutor har införts. Avsnitten om sammanträffande av förmåner och betalningar till
socialnämnden har utvecklats.
Kapitel 6
Lagrutor har införts. Ändringar har gjorts i fråga om ställföreträdare och
rättshandlingsförmåga. Ett nytt avsnitt om när en betalning ska göras om har införts.
Kapitel 7
Lagrutor har införts, mindre ändringar har gjorts och ett nytt metodstöd för att hantera
inbetalningar har införts.
Kapitel 9-10
Mindre ändringar har gjorts.

Version 14
Vägledningen har delats upp i delar om tillämpning och metodstöd. Exempel och
information som finns i förmånsvägledningarna har tagits bort.
Författningshänvisningarna har gåtts igenom. Vägledningen har uppdaterats med
regler som börjar gälla 1 januari 2018.
Kapitel 2
Metodstöd om levnadsintyg har lagts till.
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Kapitel 3
Metodstöd om skatt på utbetalning för retroaktiv tid, om jämkning och om sink-skatt
har lagts till.
Kapitel 4
Avsnitten om kap. 106 SFB har gjorts om. Avsnitt som behandlar avvikelserapportering till Kronofogden och statligt tandvårdsstöd har lagts till.
Kapitel 5
Avsnitten om sammanträffande av förmåner och utbetalning till socialnämnden har
kompletterats.
Kapitel 6
Avsnittet med förmånsspecifik information har tagits bort.
Kapitel 7
Avsnittet om utbetalning till konto har skrivits om och försetts med metodstöd. Ett
avsnitt om statlig tandvård har lagts till.
Kapitel 8
Metodstöd har lagts till om när Försäkringskassan skickar utbetalningsbesked. Ett
avsnitt om när den försäkrade inte vill ha utbetalningsbeskedet har lagts till.
Kapitel 9
Metodstöd har lagts till.

Version 13
Eftersom vi har myndighetsdelat utbetalningssystemet, från och med 1 januari 2015,
har beskrivningen kring regelverk om pensionsförmånerna tagits bort samt förtydligat
beskrivningen i avsnitten 4.3 om institutions-vistelse och 2.2.4 om småbelopp. Med
anledning av myndighetsdelning har 10 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter 2002:36
om sjukersättning, ändrats på så sätt att pensionsförmåner inte ingår i beräkning av
småbelopp.
Beskrivningen om försäkringstillhörighet har tagits bord under kapitlet 2.
Vissa delare av IM 2014:086 Utbetalning till Kronofogdemyndigheten vid beslut om
löneutmätning, har inarbetats under avsnitten 4.5.
Kapitlet 6 om betalningsmottagare har förtydligats och ändrats med anledning av
regeländringar i socialförsäkringsbalken, om vem som ska ta emot betalningen.
Regeländringarna avser allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag.
Avsnitten 6.3 om fullmakt har skrivits om och förtydligats.

Version 12
Kapitel 3, Avdrag för skatt är helt omskrivet med ny disposition och förtydligande av
skatt vid retroaktiva utbetalningar. Helt nytt är informationen om beräkning av skatt
på ackumulerad inkomst och begäran om jämkning i olika situationer.

3 (8)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2005:1
Version 11
Pensionsmyndighetens föreskrifter PFS 2011:6 om ansökan om pension och
utbetalning av små pensionsbelopp, PFS 2011:2 om sättet för utbetalning av pension
med flera förmåner, samt PFS 2012:2 om levnadsintyg, har inarbetats under kap. 2
och 7.
Regelverket för utbetalning av nya förmåner behandlas i avsnitt 2.7. Nya förmåner är
boendetillägg, jämställdhetsbonus, etableringsersättning, etableringstillägg och
bostadsersättning.
Ändringarna i kap. 3.ch 10 har gjorts med anledning av införandet av
Skatteförfarandelagen (2011:1244) som trätt i kraft den 2 januari 2012
Avsnitt 4.5 och 4.5.1 om utmätning har förtydligats.
Avsnitt 5.5 innehåller två nya exempel och avsnitt 5.5.5 metodstöd har förtydligats.
Avsnitt 6.14 har ändrats med anledning av ändring i socialförsäkringsbalkens 51 kap.
om assistansersättning gällande utbetalning till annan person som träder i kraft 1 juli
2013.
Redaktionella ändringar har gjorts i avsnitt 2.10, 4.7, 6.1.2, 12.2 samt kap. 11 om
preskription av rätten till en ersättning.

Version 10
Orden ”bostadstillägg till pensionärer” har bytts till bostadstillägg i avsnitten 2.1,
2.1.3, 2.1.4, 3.2, 4.5 samt i sammanfattning och inledning. I socialförsäkringsbalken
kallas förmånen för bostadstillägg.
Avsnitt 2.5.3 om avrundningsregler gällande assistansersättning har ändrats.
Avsnitt 3.10 om särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands har förtydligats
om fribelopp som avser sjuk och aktivitetsersättning.
Avsnitt 5.2 om sammanträffande av förmåner innehåller ett nytt exempel.
Avsnitt 5.3 om kommuniceringsskyldighet inför beslut att samordna en retroaktiv
beviljad ersättning.
Avsnitten 5.5 - 5.5.5 om begäran från socialnämnden med stöd av 107 kap. 5 § SFB
har förtydligats avseende kommuniceringsskyldighet samt uppgiftsskyldighet enligt 3
§ förordningen (2008:975) om uppgifts-skyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen
(2001:453). Ett nytt exempel (avsnitt 5.5) och metodstöd (avsnitt 5.5.5) har tagits
fram. Exempel Stefan har ändrats.
Avsnitt 7.4.1 har uppdaterats med ny förordning 2010:1445 om bilstöd.
Avsnitt 12.1 har ändrats om giltighetstid för utbetalningskort från 70 dagar till 60
dagar efter utbetalningsdag.
Avsnitt 12.2 om avtal om betalning via bank har uppdaterats med anledning av att
Riksgälden har tecknat ett nytt ramavtal om betaltjänster.

Version 9
Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken trätt i
kraft den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar har
gråmarkerats, men inte avsnitt med enbart ändringar av laghänvisningar.
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Version 8
Vägledningen ändras med anledning av de nya EG-förordningar 883/2004 och
tillämpningsförordning 987/2009. EG- förordningarna ska träda i kraft den 1 maj
2010.
Bestämmelser från den nya föreskriften FKFS 2010:4 om sättet och tiden för
utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m. är inarbetade under avsnitten
2.8, 7.3 och 7.5.
Avsnitten 2.9, 4.1 och 6.1.2 har förtydligats.
Nya avsnitten 2.10–2.14.6 har lagts till med generella regler om
försäkringstillhörighet med anledning av införandet av förordningen 883/2004.

Version 7
7 § förordningen (2002:782) om ansökan om utbetalning av pension med flera
förmåner har ändrats på så sätt att pension och annan förmån betalas ut genom
Försäkringskassan. Detta har inarbetats under avsnitten 2.1.
Ändringar har gjorts med anledning av bildandet av den nya Pensionsmyndigheten
fr.o.m. den 1 januari 2010. Ändringarna avser även sammanfattning och inledning
samt avsnitten 3.5.9, 3.7 och 10.2.
Sista stycket om regelhänvisningar under rubrik levnadsintyg, kap. 2, har tagits bort.
Avsnitten 2.7 och 3.9 har omformulerats.
Stycket näst sista stycket under avsnitten 5.2 har borttagits. RegR Dom 4685-1997
är inte relevant lägre.
Im 2009:186 Utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning- samordning
enligt 17 kap. 1 § AFL har inarbetats på så sätt att avsnitten 5.4 innehåller ett nytt
exempel.

Version 6
Kap 1
Kapitlet är förtydligat och tandvårdsersättningen är borttagen.
Kap 2
Kapitlet är förtydligat om levnadsintyg.
Avsnitt 2.6.1
Avsnittet är uppdaterad.
Avsnitt 2.7
Rubriken är omformulerad.
Kapitel 3 är omstrukturerad.
Avsnitt 3.2
Frivillig sjukpenningförsäkring och sjukpenning för hemmamake är borttagna.
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Avsnitten 3.3.1 och 3.4.2 är förtydligade.
Avsnitten 3.5.3 och 3.5.5
Avdrag för preliminär skatt är ändrad.
Avsnitten 3.4, 3.4.2, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 3.7 och 3.9 har förtydligats.
Avsnitt 4.5
Avsnittet är förtydligat och innehåller två nya exempel.
Avsnitt 4.5.1
Avsnittet är nytt och innehåller nytt metodstöd.
Avsnitt 4.7 är förtydligat.
Avsnitt 5.3
Avsnittet om kommuniceringsskyldighet vid retroaktivt beviljade ersättning är nytt.
Avsnitt 5.5
Im 2009:045 har inarbetats.
Avsnitt 6.1
Tandvårdsersättningen är borttagen.
Avsnitt 6.1.5
Rubriken är ändrad.
Avsnitten 6.1.6
Rubriken är ändrad
Avsnitt 6.4 har förtydligats.
Kapitel 7 är omstrukturerat.
Avsnitten 7.1 och 7.3
Inehållet i föreskrifterna FKFS 2008:24 om sättet för utbetalning av vissa förmåner,
ersättningar och bidrag samt FKFS 2008:25 om sättet för utbetalning av pension med
flera förmåner har inarbetats i avsnitten.
Avsnitten 7.1.1, 7.3.2, 7.4.1 och 7.4.3 är förtydligade.
Kapitel 9
Kapitlet är omstrukturerat och delar som avser utmätningsförbud är flyttade till
avsnitten 4.6 och 4.6.1
Avsnitt 9.1 är förtydligat.
Avsnitt 10.1 har ändrats och exempel Ulrik är borttagen.
Avsnitt 10.1.1 är borttagen.
Kapitel 11
Inledande text är förtydligad.
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Avsnitt 11.1 är förtydligat.
Källförteckning är uppdaterad.
Bilaga 1
Historik – information om ändringar i den här vägledningen är uppdaterad.

Version 5
Läsanvisningarna är omskrivna.
Avsnitt 3.5.6
Avsnittet är uppdaterat med särskild skattereduktionen för arbetsinkomster
(jobbskatteavdraget).
Kapitel 5
Avsnittet är uppdaterat, bland annat med den information som tidigare fanns i
Rättsligt ställningstagande 2007:4.
Avsnitt 11.1.2
Avsnittet är förtydligat.

Version 4
Kapitel 2
Avsnitt 2.5.2 är uppdaterat utifrån nya regler.
Kapitel 5
Kapitlet är omskrivet utifrån nya regler om utbetalning till socialnämnden.
Avsnitt 7.4
Avsnittet om bilstöd är uppdaterat utifrån nya regler.
Kapitel 10
Avsnittet är omstrukturerat och förtydligat.
Kapitel 11
Kapitlet är omstrukturerat och förtydligat.

Version 3
Kapitel 3
Ett nytt avsnitt 3.7 är tillagt om beskattning av eftergiftsbelopp.
Kapitel 6
Kapitlet är omarbetat med anledning av nya bestämmelser om utbetalning av
barnbidrag.
Kapitel 7
Inledningen till kapitlet är förtydligad.
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Kapitel 10
Avsnitt 10.1 innehåller förtydligande exempel om kontrolluppgifter vid eftergift.

Version 2
Sammanfattningen samt kapitel 2, 6, 7 och 8
Regler om utbetalning av tandvårdsförsäkringen, ersättning för vårdkostnader i annat
EU/EES-land samt utbetalning på begäran av ett EU-medlemsland har arbetats in
kapitel 2, 6, 7 och 8 i vägledningen.
Inledningen i kapitel 2 samt avsnitt 2.5.2 och 2.6–2.7
Datumet för utbetalning av underhållsstöd har ändrats i och med en lagändring.
Tabellen med datum för utbetalning är kompletterad med några förmåner
Avsnitten är omdisponerade så att de följer samma struktur som avsnitt 2.1–2.5
Avsnitt 2.5.2 är kompletterat med regler om assistansersättning
Avsnitt 3.3 Socialförsäkringsförmåner som inte är skattepliktiga
Uppräkningarna har kompletterats med hemmamakesjukpenning samt begravningshjälp avseende arbetsskadelivränta
Avsnitt 3.5 Skatteavdrag
I avsnitt 3.5.1, 3.5.6, 3.5.7, 3.5.11 och 3.9 har texten förtydligats.
I avsnitt 3.5.7 har havandeskapspenning lagts till.
Kapitel 6
Kapitlet är omstrukturerat och uppdaterat i samband med att en ny vägledning om
assistansersättning ges ut.
Avsnitt 6.3 har förtydligats och försetts med tre exempel.
Avsnitt 7.4
Avsnittet är omstrukturerat
Avsnitt 7.5.4
Avsnittet är anpassat till ny föreskrift om familjebidrag (FKFS 2005:7)
Kapitel 8 Vem får beskedet om utbetalning?
Ett nytt kapitel har lagts till om vem som får informationen om utbetalningen.
Kapitel 10 Kontrolluppgifter och socialavgifter
Kapitlet har förtydligats och anpassats till manualen för nuvarande datasystem för
hantering av kontrolluppgifter.
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