HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2002:3

Historik – information om ändringar i vägledningen
2002:3 Ersättning till smittbärare
Vägledningen uppdateras fortlöpande. De senaste ändringarna framgår
genom att texten är markerad med grå bakgrund. Vid omfattande
revideringar kan dock den nya versionen publiceras utan gråmarkering.
När en vägledning ändras kompletteras serienumret (årtal och ordningsnummer) med ett versionsnummer. Denna versionshantering används från
och med den 1 oktober 2004. Om det är en helt ny vägledning ges den ett
serienummer och ett versionsnummer i samband med publiceringen. När
en vägledning revideras ändras versionsnumret.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
version 1. När vägledningen ändras första gången får vägledningen
versionsnummer 2.
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 Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

5

2015-11-20

Vägledningen har reviderats med anledning av
att 28 kap. 11 § SFB ändrades från och med
7 september. Ändringen innebär att den högsta
ersättningen för hel smittbärarpenning höjs till
543 kronor. Samtidigt har strukturen i
vägledningen setts över. Det innebär att
ändringar i princip har gjorts i varje kapitel.
Förtydligande om att avstängning enligt
livsmedelslagen måste ha stöd i LML eller av
en föreskrift utfärdad av en behörig
myndighet.

4

2011-06-21

Ändringar är gjorda i kapitel 2, 3, 5, 6 och 7.
Tidigare kapitel 4 har tagits bort på grund av
att informationen finns i vägledningen 2004:7
Försäkringskassan och förvaltningslagen.

3

2010-11-02

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av
införandet av socialförsäkringsbalken.

2

2010-04-19

Tillägg i förkortningslistan. Tillägg av ett
kapitel om försäkringstillhörighet (kapitel 1).
Tillägg i källförteckningen och ändring i sakregistret.
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1

2007-06-13

Kapitel 1, avsnitt 1.1, 1.3, 1.3.1, kapitel 2,
avsnitt 2.1, kapitel 3, avsnitt 3.1, 3.2, kapitel 4,
avsnitt 4.1, 4.3, 4.6, 4.7, kapitel 5, avsnitt 5.1,
kapitel 6, avsnitt 6.1, 6.2, 6.3, kapitel 7, avsnitt
7.2, bilaga 1.

Version 5
Vägledningen har reviderats med anledning av att 28 kap. 11 § SFB ändras
från och med 7 september. Ändringen innebär att det högsta beloppet för
smittbärarpenning till arbetslösa höjs till 543 kronor. Samtidigt har
strukturen setts över vilket innebär att hela vägledningen mer eller mindre
har omarbetats. Förtydligande om att avstängning enligt livsmedelslagen
måste ha stöd i LML eller av en föreskrift utfärdad av en behörig
myndighet. Gråmarkeringar har gjorts i avsnitt med större omarbetningar.
Listan över sjukdomar har setts över och uppdaterats.
Version 4
Kapitel 2: Kapitlet har strukturerats om och formuleringar ändrats. Vissa
delar har även utvecklats med anledning av behov av förtydligande.
Kapitel 3: Kapitlet har strukturerats om.
Tidigare kapitel 4: Hela kapitlet har tagits bort p.g.a. att informationen
finns i Vägledningen Försäkringskassan och förvaltningslagen. Stycke om
försäkringsmedicinsk rådgivare tas bort eftersom stycket inte är relevant
för förmånen.
Tidigare kapitel 5 (nu 4): Kapitlet har strukturerats om, avsnitt har
förtydligats och metodstöd lagts till.
Tidigare kapitel 6 (nu 5): Kapitlet har strukturerats om och språket är
förenklat. Utveckling av vad som är skälig ersättning har gjorts.
Tidigare kapitel 7(nu 6): Avsnittet om utbetalning har utökats.
Tidigare kapitel 8 (nu 7): Avsnitten har skrivits om.
Version 3
Hänvisningsändringar med anledning av ikraftträdande av SFB.
Version 2
Tillägg av ett kapitel om försäkringstillhörighet med anledning av ikraftträdandet av EG-förordningarna 883/2004 och 987/2009 den 1 maj 2010.
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Version 1
Vägledningen har fått en ny struktur och samtliga kapitel är reviderade,
både med anledning av lagändringar och på grund av behov av
förtydliganden. Vägledningen har också kompletterats med stycken om
kommunicering, utredningsskyldighet m.m.
Kapitel 1 Inledning
Med anledning av ändringar i smittskyddslagen från och med den 1 januari
2005 och ny livsmedelslag från den 1 juli 2006 har avsnittet om
smittsamma, allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar samt avsnittet
om livsmedelshantering arbetats om.
Kapitel 2 Ansökan
Detta är ett nytt kapitel med avsnitt om ansökan och retroaktivitet.
Kapitel 2 och 3 ersätter kapitel 4 i äldre version av samma vägledning.
Kapitel 3 Utredning och dokumentation
Detta är ett nytt kapitel om utredningsskyldighet och samråd med
försäkringsläkaren.
Kapitel 2 och 3 ersätter kapitel 4 i äldre version av samma vägledning.
Kapitel 4 Smittbärarpenning
Kapitlet har strukturerats om. Avsnittet om rätten till smittbärarpenning
samt avsnittet om arbetstagare som omfattas av lagen om offentlig
anställning har förtydligats.
Kapitel 5 Resekostnadsersättning
Kapitlet har strukturerats om.
Kapitel 6 Beslut
Nytt kapitel om beslut, kommuniceringsskyldighet, omprövning, överklagande m.m. I kapitlet finns även ett nytt avsnitt om ansvarig
länsorganisation i ärenden om ersättning till smittbärare enligt
Försäkringskassans arbetsordning.
Kapitel 7 Övriga bestämmelser om ersättning till smittbärare
Kapitlet har strukturerats om och hänvisningar görs i större utsträckning än
tidigare till AFL. Avsnittet om återbetalningsskyldighet har anpassats till
nya regler i LES.
Bilaga 1
Nya sjukdomar har lagts till på listan över allmänfarliga och
samhällsfarliga sjukdomar.
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