HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:5

Historik – information om ändringar i vägledningen 2004:5
Sjukpenninggrundande inkomst – och årsarbetstid
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

14

2018-08-30

Hela vägledningen har omarbetats.

13

2015-06-01

2.2.2, 2.2.3, 5.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 7.1.1, 7.3.2, 8.2.1, 8.3.2, 8.3.4,
8.4.2, 8.8.8, 8.8.12. För detaljerad beskrivning se nedan.

12

2014-12-19

Avsnitt 5.6 har utgått med anledning av Högsta förvaltningsdomstolen
dom i mål nummer 4974-13. Med anledning av domen har även sista
punkten i avsnitt 5.4 och sista stycket i avsnitt 5.5 utgått.

11

2013-10-04

Förkortningar, Kapitel 1 borttaget, nya kapitelnummer: 1.4, 2.2.1,
2.2.2, 2.2.3, 4.3.5, 5.5, 5.6, 5.8.1, 5.9.1, 5.9.2, 5.10.1, 5.13, 5.15.3,
nytt kapitel 6, 7.1, 8.1.3, 8.3.3, 8.4, 8.8.8, 8.8.9, 9.1.2, 9.2.2, 9.2.3,
9.3, 9.4.1, 9.4.2, 10.2.3, 11.2.3, Lagar.

10

2012-12-18

4, 5.1.7, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7, 6, 6.1.1, 6,1,2, 6.5, 6.8.1, 6.8.3, 6.8.4,
6.9.2, 6.11, 6.15, 6.15.2, 6.15.4, 6.15.6, 7.1.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.3.3,
9.5.1, 11.

9

2011-06-14

5.1.4, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.6, 6, 7.1.1, 8.1.4, 8.3.1, 8.3.3, 8.5.3, 8.8.1,
8.8.7, 9.2.3, 10.3.1

8

2010-11-15

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av
socialförsäkringsbalken

7

2010-06-17

1, 2.1.1, 5.2.9, 6.3, 6.3.1, 6.5, 6.5.1, 6.6, 6.7.2, 6.13.1–6.13.3, 8,
8.1.1–8.1.2, 8.7.7, 9.2.1, 9.2.1, 9.2.3

6

2010-04-13

1.1.5, 2, 2.1.2, 7.3.2, 7.7.2, 10.1.1, 10.1.3, 10.2.2, 10.3, 10.4, 10.4.1,
10.4.2, 10.5

5

2009-06-26

2.2, 3, 4.1, 4.2, 6.4, 7, 7.2, 7.3, 7.7, 8.1, 8.2, 10.2 och 10.4.

4

2008-01-24

2.1, 2.2, 4.3, 6.1, 6.3, 7, 7.3, 7.4, 8.2, och 8.5.

3

2007-11-16

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.5, 5.7, 5.12, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
7.7, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 och 10.2.

2

2006-02-21

5.12, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.4 och 8.5.

1

2004-12-20

5.5, 5.6, 5.12, 6.2, 7.1, 7.3, 8.1 och 8.4.

Version 14
Hela vägledningen har omarbetats och förändringar har skett i disposition,
kapitelindelning, text och innehåll. Det har även skett förändringar av innehållet i sak.
Eftersom all text har skrivits om har ingen gråmarkering gjorts av ändrade avsnitt.
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Den nya versionen innebär bland annat i följande:
• Språklig och layoutmässig omarbetning för att anpassa vägledningen till
Försäkringskassans riktlinjer för vägledningar. I detta har
− Kapitelordningen ändrats för att motsvara ordningen i socialförsäkringsbalken.
Ett kapitel om beräkning har lagts till och metodstöd har flyttats till ett separat
kapitel efter de kapitel som beskriver tillämpningen.
− Exempel har tagits bort. Enstaka exempel finns kvar, främst i metodstödsdelen.
• Texter som inte ska finnas i vägledningen har tagits bort
− Texter som beskriver saker som redan beskrivs eller som hellre ska beskrivas i
andra vägledningar har tagits bort
− Texter som rör andra rättsområden eller andra myndigheters verksamhet har
tagits bort i de fall de inte har direkt relevans för SGI
• Texter som har inneburit normering utan annat rättsligt stöd har tagits bort
(”grå normering”). Bland annat innebär det att
− Ett avsnitt om schablonberäkning av semesterersättning vid oregelbundna
inkomster har utgått
− Beskrivningar av att vissa SGI-skydd ska gälla under vissa förutsättningar har
tagits bort
• Nya bestämmelser från den 1 januari 2018 beskrivs i vägledningen, det gäller
− SGI-skydd vid sjukdom
− SGI-skydd vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program
• Nya bestämmelser från den 1 juli 2018 beskrivs i vägledningen, dessa är
− SGI-skydd vid studier utan csn
− Höjt tak för SGI
• Försäkringskassans föreskrifter och allmänna råd har ändrats
− Föreskrifter har uppdaterats framförallt med anledning av ändrade begrepp
inom skatterätt
− Försäkringskassans allmänna råd har uppdaterats med anledning av ändrade
begrepp inom skatterätt
− Ett allmänt råd till 25 kap 2 § har utgått, och beskrivs istället i ett rättsligt
ställningstagande om ändring av SGI med anledning av lönerevision
• Försäkringskassan har gjort nya tolkningar av sedan tidigare gällande
bestämmelser
− Ett rättligt ställningstagande om fastställande av SGI
− Ett rättsligt ställningstagande om höjning av SGI på grund av lönerevision
− Ett rättsligt ställningstagande om SGI-skydd vid dagersättning
− Nya tolkningar av ett flertal bestämmelser utifrån lagtext, rättspraxis och
förarbeten. Bland annat beträffande
 Återinträde på arbetsmarknaden (som i version 13 beskrevs i avsnitt 2.2.2)
 Växelkurs vid valutaomräkning enligt EU-förordningar (som inte beskrev i
version 13)
 Skyldighet att utreda SGI under pågående ersättningsärende (som i version
13 beskrevs i avsnitt 7.3.3)
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 Tillägg av administration vid uppskattning av jämförelseinkomst (som i
version 13 beskrevs i avsnitt 5.7.3)
 När ett ersättningsärende har pågått i mer än ett år i förhållande till omräkning med KPI för egenföretagare (som i version 13 beskrevs i avsnitt 8.1.4)
 Tillämpning av SGI-skydd vid graviditet i vissa situationer (som i version 13
beskrevs i avsnitt 8.2.1 och 8.8.11)
 Tillämpning av SGI-skydd vid arbetssökande (som i version 13 beskrevs i
avsnitt 9.2.1)
 Tillämpning av SGI-skydd under rehabilitering med livränta (som i version
13 beskrevs i avsnitt 9.4.2)

Version 13
Syftet med denna revidering var att skriva in information från IM och Domsnytt.
Eftersom det finns nya avsnitt i kapitel 5 och 8 har vissa andra bytt nummer.
2.2.2 Ny underrubrik Arbete i ändrad omfattning som varar kortare tid än sex
månader (Domsnytt 2014:008)
Rubrik Bedömning av förvärvsavsikt efter att ett arbete har upphört All text och
exempel Amanda är borttaget. Anledningen är ställningstagandet i Domsnytt
2014:008.
2.2.3 Förtydligande av årligen återkommande lönetillägg vid sidan av ett
stadigvarande arbete.
5.3.2 Nytt Skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto (Domsnytt
2014:040)
5.3.3 Nytt Skattemässigt underskott från tidigare år (Domsnytt 2014:040)
5.3.4 Nytt Justering av egenavgifter (Domsnytt 2014:001 och 2014:040)
7.1.1 All text om ersättningsperiod med föräldrapenning är borttagen i avvaktan på
rättsligt ställningstagande.
Ny underrubrik Tidpunkt för ändring av SGI vid ansökan om sjukpenning för tid
före anmälan (IM 2015:001)
7.3.2 Ny rubrik Metodstöd – Fatta beslut utan kommunicering i vissa SGIärenden (IM 2015:046)
8.2.1 Ny underrubrik Avbryta/inskränka arbetsmarknadspolitiskt program (IM
2014:001)
8.3.2 Nytt SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program som blir
avstängda från AS/UE (IM 2015:041).
8.3.4 I avsnitt Avbrott i arbetssökandet finns en ny rubrik Avbrott efter studier
(Domsnytt 2014:010).
8.4.2 Studier inom yrket under rubrik Liknande arbete finns ett förtydligande med
anledning av Domsnytt 2012:073.
8.8.8 Nytt SGI efter period med livränta (IM 2013:133)
8.8.12 Nytt Skapa SGI-skydd i efterhand (Domsnytt 2015:006)
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Version 12
Avsnitt 5.6 har utgått med anledning dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 12
november 2014, mål nr 4974-13. Med anledning av domen har även sista punkten i
avsnitt 5.4 och sista stycket i avsnitt 5.5 utgått.
Version 11
Förkortningar; KvaL, Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt är ändrad till
Fängelselagen (2010:610). Förkortning HFD har lagts till.
1. Hela avsnittet om försäkringstillhörighet är borttaget efter samråd med
Rättsavdelningen. I och med detta har kapitel 1-5 i version 10 fått nya kapitelnummer
och avsnittens numrering har ändrats i linje med detta. Dessa ändringar är inte
särskilt markerade.
1.4 Nytt avsnitt om medvetna fel från den försäkrade.
2.2.1 Exempel Slavenka har ändrats för att förtydliga att man inte behöver ha hunnit
arbeta sex månader innan SGI ska fastställas.
2.2.2 Avsnittet om förändrat arbetsutbud är borttaget med exemplen Filip och
Torsten.
2.2.3 Texten om återkommande arbete och exempel Hugo har förtydligats. Exempel
Maria och Siv har förtydligats angående att semesterersättning ska ingå till viss del.
4.3.5 Kapitlet om oregelbundna inkomster har förtydligats. Exempel Solveig, Immo
och Anton har lagts till. Ett kapitel om Semesterersättning vid oregelbundna
inkomster samt ett Metodstöd för att lägga till semester enligt schablon med ett
exempel Idun har lagts till. Dessutom har ett kapitel Arbete hos flera arbetsgivare
med exempel Emanuel har lagts till.
5.5 Avsnittet om generellt uppbyggnadsskede har utvecklats, rubrikerna har ändrats
och delar har lagts till och flyttats om.
Stycket om övergångsbestämmelser har tagits bort.
Generellt uppbyggnadsskede, tillämpning före 1 juli 2010 har tagits bort.
5.6 Avsnittet om fortsatt uppbyggnadsskede har utvecklats, rubrikerna har ändrats
och delar har lagts till och flyttats om.
5.8.1 Ett förtydligande om vad som menas med ”arbetets art” har gjorts.
5.9.1 Förtydligande om avsättning till fonder och konsekvensen när den försäkrade
saknar PGI.
5.9.2 Hela avsnittet om trend- och genomsnittsberäkning är uppdaterat. Exempel
Farnaz ändrat till att bli genomsnittsberäkning i stället för trendberäkning. Även
exempel Ulla-Britt och Caroline är justerade. Nya exempel Björn, Melissa, Lars-Peter,
Lillian, Lars-Göran och Tove är införda.
5.10.1 Förtydligande vad stark skuldbelastning innebär samt vart på deklarationerna
man återfinner tillgångar och skulder.
5.13 Kapitlet har bytt namn och begrepp från ”Skönstaxering” till ”Skönsbeskattning”.
Taxeringslagen (1990:324) har ersatts av skatteförfarandelagen (2011:1244).
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5.15.3 Ett kapitel om Kravet på god hälsa samt ett Metodstöd för att utreda om
karenstiden ska begränsas på grund av sjukdom har lagts till.
Ett helt nytt kapitel 6 om kombinatörer har skapats. Exemplen Jessica, Krister och
Felix finns i detta kapitel.
7.1 Avsnittet har utvecklats och förtydligats. Förtydligande har gjorts kring om
Försäkringskassan har missat sin lagstadgade skyldighet. Exempel Olof är redigerat.
Referat av KRNG-dom 3703-11 har lagts till. Kapitlet Anledning till ändring för egen
företagare har skrivits om och exemplet Magdalena är nytt. Exemplet Lisa är
borttaget.
8.1.3 Förtydligande kring vilka som kan få sin SGI omräknad med KPI.
8.3.3 Förtydligande kring ”semester” under arbetssökande.
8.4 Förtydligande om att arbete som avbrutits efter studiestarten kan innebära
skyddad SGI.
8.8.8 26 kap. 23 § SFB har tagits bort då denna är en felhänvisning.
8.8.9 Förtydligande om ålderspension under ersättningsärende. Exemplet Kim är
flyttat, nya exempel Glenn, Josefin och Estelle är tillagda.
9.1.2 Förtydligande kring SGI-skydd och ålderspension.
9.2.2 Rubrik, text och exempel Mona under ”Arbete efter period med sjukersättning
eller aktivitetsersättning” har tagits bort då denna situation inte är relevant nu när
tidsbegränsad sjukersättning har upphört. Detta innebär att 9.2.4 har bytt nummer till
9.2.3.
9.2.3 Text har tagits bort som handlar om regler för sjuk- och aktivitetsersättning då
dessa regler har ändrats.
9.3 Avsnitt om särskild efterlevandepension har tagits bort då det är så få som har
förmånen numera.
9.4.1 Förtydligande om SGI vid livränta.
9.4.2 Förtydligande om SGI vid livränta. Flyttat två exempel och en del text till avsnitt
9.4.1. Förtydligat vilka situationer med livränta som kan ge rätt till SGI-skydd.
10.2.3 Förtydligande kring mertid, övertid, jour- och beredskapstid.
11.2.3 Exemplet Robert har bytt land till USA och avsnittet om lokalanställda har
justerats.
Lagar; Fängelselagen (2010:610) har lagts till.

Version 10
Ändringarna i denna version har bland annat gjorts med anledning av nya
karensregler för egna företagare och av ny rättspraxis gällande beräkning av SGI för
den som har arbetat inom EU/EES och Schweiz. En del ändringar är förtydliganden
med anledning av ARS.
4
Ändringar i hela kapitlet med anledning av att skattebetalningslagen ersatts av
skatteförfarandelagen.
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5.1.7
Inkomst från utländsk arbetsgivare där arbetstagare och arbetsgivare har tecknat
socialavgiftssavtal kan ligga till grund för SGI-A.
5.3.4
Ny skrivning om aktiebolagsdelägare som har nystartat bolag. Ny skrivning för
aktiebolagsdelägare som inte tar ut lön varje månad.
5.3.6
Ny skrivning om olika bruttolöneavdrag.
5.3.7
Nya laghänvisningar
6
Laghänvisningar i hela kapitlet ändrade med anledning av att skattebetalningslagen
ersatts av skatteförfarandelagen.
6.1.1
En person kan få SGI-B oavsett verksamhet när han eller hon har F-skattsedel.
6.1.2
Text borttagen med anledning av att 25 kap 15 § SFB upphävs.
6.5
Ny skrivning om makar och generellt uppbyggnadsskede.
6.8.1
Im 2012:046 RAR 2002:2 om jämförelselön inlagt. Exempel Bosse uppdaterat.
6.8.3
Exempel Paul uppdaterat
6.8.4
Skrivningen om svårbedömd jämförelseinkomst korrigerad.
6.11
Ny skrivning när medhjälpande make deklarerar inkomst som anställd. Beskrivning
av övergångsbestämmelse fördelning mellan makar från 2007 borttagen
6.15
Hela avsnittet uppdaterat med anledning av lagändring 1 januari 2013 då det införs
ett nytt karensval på 1 dag. Den grundläggande karenstiden benämns som 7 dagar.
6.15.2
Metodstödet om hur ändrad karenstid ska anmälas är modifierat.
6.15.4
Nytt exempel Nicolas
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6.15.6
Karensregler tillämpning före 1 juli 2010 borttaget.
7.1.1
Kompletterat med innehåll från Im 2012:111 ”Ersättningsperiod”. Korrigerat text
under ”Anledning till ändring för egen företagare” Ny rubrik. Beskrivning av när
SGI ska ändras i samband med avslag indragning av sjukpenning.
8.2.1
Ny skrivning ”Avbryta/inskränka” tillfälligt arbete som inte ger rätt till SGI”.
8.3.2
Nytt metodstöd vid arbetslöshet
8.3.3
Lagt in Domsnytt 2012:26 och 2012:28
9.5.1
Nytt metodstöd – ändring av SGI vid livränta.
11
Hela avsnittet ändrat med anledning av ny praxis – Domsnytt 2012:81

Version 9
Ändringarna i denna version har bland annat gjorts med anledning av ny rättspraxis
gällande beräkning av SGI för egna företagare samt att även den som får sin sjukeller aktivitetsersättning minskad har rätt att få tillbaka en del av den SGI som gällde
omedelbart före en eller flera perioder med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Språkligt har skatterättslig nettointäkt genomgående ändrats till inkomst av
näringsverksamhet.
Utöver de sakliga ändringarna finns språkliga och redaktionella ändringar.
5.1.4
Förtydligande av semesterlagen vad gäller sammalöneregeln och procentregeln.
Ordet semestertillägg är tillagt och nytt exempel.
5.3.2
Förtydligande hur beräkning av antalet timmar per år ska göras.
5.3.3
Ändring av exempel om helgersättning för att tydliggöra beräkningen.
5.3.6
Avsnittet är nedkortat.
6
Hela kapitalet har omstrukturerats samt att ny rättspraxis medfört omskrivningar. Två
nya exempel har lagts till och andra har omarbetats.
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7.1.1
Förtydligat att ”anledning till ändring” innebär att en höjning inte får ligga till grund för
utbetalning i en avslutad ersättningsperiod.
8.1.4
Nytt avsnitt gällande möjligheten att återfå del av tidigare SGI vid minskning av sjukeller aktivitetsersättning. Även nytt exempel för att förtydliga detta.
8.3.1
Ny rubrik om Jobb- och utvecklingsgaranti fas tre.
8.3.3
Ny tillämpning av SGI-skydd vid arbetslöshet och semester har lagts till.
8.5.3
Ny numrerad rubrik om SGI-skydd under utredningstid och nytt avsnitt gällande
interimistiska beslut.
8.8.1
Förtydligande om tillämpning enligt domar gällande tremånadersskyddet samt nya
exempel.
8.8.7
Lagt till stycke om att möjligheten att återfå SGI även gäller vid minskning av sjukeller aktivitetsersättning samt ny rubrik om SGI-skydd när sjuk- eller
aktivitetsersättning minskar. Två nya exempel har även lagts till.
9.2.3
Lagt till att SGI-skydd efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning även gäller vid
minskning av sjuk- eller aktivitetsersättning.
10.3.1
Nytt exempel för att tydliggöra sjömän och beräkningen av deras arbetstid.

Version 8
Vägledningen har omarbetats med anledning av socialförsäkringsbalken so träder i
kraft den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella ändringar har
gråmarkerats, men inte avsnitt med enbart ändringar i laghänvisningar.
SFB innehåller en ändring i sak som innebär att Försäkringskassan på begäran av
en försäkrad ska fastställa SGI även om något ersättningsärende inte är aktuellt. En
annan ändring som är att likna vid en ändring i sak är att bestämmelserna om SGI i 1
och 3 §§ Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:12) om sjukpenninggrundande
inkomst har upphört men regleras numera i 25 kap. 3 § och 26 kap. 17 och 18 §§
SFB.
Hela vägledningen innehåller en mängd språkliga ändringar. Det vanligast
förekommande är att begreppet ”ompröva SGI” nu endast avser omprövning av om
ett tidigare beslut ska ändras. Ett nytt begrepp ”Plikttjänstgöring används under tid då
en försäkrad fullgör tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller
genomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt.
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Försäkringskassan beslutar inte längre om tillhörighet till sjukpenningförsäkringen
utan bestämmer eller ändrar SGI.
Sammanfattning
Ett nytt avsnitt som i korthet beskriver SFB.
2.1.6 När ska SGI bestämmas
Tillägg med anledning av att Försäkringskassan på begäran av en försäkrad ska
fastställa SGI även om något ersättningsärende inte är aktuellt.
3.2
Ändring eftersom kravet på att en inkomst ska vara under minst sex månader i en
följd eller vara årligen återkommande numera regleras i SFB (tidigare 1 § RFFS
1998:12)
3.2.2
Under rubrik ”Ändrad inkomst före förlossning” har tidigare skrivning om SGI-skydd
tagit bort eftersom avsnittet handlar om när SGI kan höjas.
3.2.3
Ändring eftersom kravet på att en inkomst ska vara årligen återkommande numera
regleras i SFB (tidigare 1 § RFFS 1998:12).
7.1.4
Nytt avsnitt med anledning av att Försäkringskassan på begäran av en försäkrad ska
fastställa SGI även om något ersättningsärende inte är aktuellt
8
Med anledning av att SGI-skydd gäller för den som genomgår militär utbildning som
rekryt och för den som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan finns det två nya
punkter i punktlistan under rubrik ”Den försäkrades SGI hålls vilande.
8.1.7
Ett nytt exempel på när SGI kan sänkas under SGI-skyddad tid.
8.4.4
Med anledning av att SGI-skydd i form av vilande SGI gäller för den som genomgår
militär utbildning som rekryt och för den som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan
finns det två nya punkter i punktlistan.
8.4.5
Bestämmelserna om studietids-SGI gäller för den som genomgår militär utbildning
som rekryt och för den som deltar i aktiviteter enligt etableringsplan därför finns det
två nya punkter i punktlistan.
8.4.6
Tidigare beskrivning av utbetalning av sjukpenning och referat till RR-dom har tagits
bort. För utbetalning av sjukpenning hänvisas till vägledning 2004:2.

9 (20)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:5
8.7
Nytt avsnitt om SGI-skydd vid för försäkrade som deltar i aktiviteter enligt
etableringsplan
9.1.3
Tidigare skrivning om när SGI ska ändras för den som får sjukersättning eller
aktivitetsersättning m.m. har tagits bort eftersom avsnittet handlar om SGI-skydd och
ålderspension.

Version 7
De sakliga ändringarna i denna version har gjorts med anledning av lagändringar
som gäller från och med den 1 januari respektive 1 juli 2010.
Möjligheten för försäkrade att få tillbaka en tidigare SGI efter en eller flera perioder
med sjuk- eller aktivitetsersättning har återinförts från och med den 1 januari 2010
(3 kap. 5 c § AFL). IM 2010:32 har arbetats in.
Från och med den 1 juli 2010 infördes nya regler för beräkning av SGI under uppbyggnadsskede egenföretagare, samtidigt infördes nya karenstider i sjukförsäkringen
(3 kap. 2, 4 och 11 §§ AFL). Med anledning av de nya reglerna har följdändringar
gjorts i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:12) om sjukpenninggrundande
inkomst och Riksförsäkringsverkets allmänna råd (2002:2) om sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid. Följdändringarna i RFFS och RAR och de nya
reglerna har arbetats in i vägledningen.
Utöver de sakliga ändringarna finns språkliga och redaktionella ändringar
1
Obligatoriskt avsnitt ”Försäkringstillhörighet”
2.1.1
Avsnittet är borttaget då skrivningen finns i avsnitt 1
5.2.9. Sjuklön enligt kollektivavtal
Komplettering med Regeringsrättens avgörande dom 5594-08
6.1 Inkomst av annat förvärvsarbete – nyheter från och med den 1 juli 2010
En kort beskrivning av nyheterna
6.3. Vad behöver man veta för att beräkna SGI-B från och med den 1 juli 2010
Texten och punktlistan är justerad utifrån de nya reglerna om generellt
uppbyggnadsskede.
6.5. Jämförelseinkomst – tillämpning från och med den 1 juli
Ny text om att begränsningsregeln har upphört. Beskrivning av övergångsbestämmelser och två nya exempel (Johan och Adam).
6.6. Lägre skatterättslig nettointäkt än jämförelseinkomst
Förtydligande med anledning av följdändring i Riksförsäkringsverkets föreskrift
(1998:12) om sjukpenninggrundande inkomst.
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6.7.1 Generellt uppbyggnadsskede – tillämpning från och med den 1 juli 2010
• Beskrivning av de nya reglerna om generellt uppbyggnadsskede
• Från och med vilken tidpunkt starten av en verksamhet ska räknas från och med
• Jämförelseinkomst under det generella uppbyggnadsskedet
• Övergångsbestämmelser
Det finns två nya exempel. Under rubriken ”Hur beräknas SGI efter det generella
uppbyggnadsskedet” finns en beskrivning av de nya lydelserna i RFFS 1998:12 och
RAR 2002:2 samt två nya exempel (Nora och Åke).
6.13
Tillägg ”Karenstid innebär att sjukpenning inte betalas ut under en viss bestämd tid i
början av en sjukperiod.
6.13.1
Beskrivning av de nya bestämmelserna om karenstid och övergångsbestämmelser
6.13.2
”Anmälan” har fått numrerad rubriksättning
6.13.3
”55-årsgränsen” har fått numrerad rubriksättning
6.13.4
”Uppsägningstid för den som anmäler kortare karenstid” har fått numrerad
rubriksättning.
6.13.5
”Sjukdom innan ändringen börjar gälla” har fått numrerad rubriksättning. Exempel
Anne-Lie är uppdaterat med nya datum.
8
Ny sista punkt i punktlistan under ”Den försäkrade får tillbaka sin SGI” som handlar
om vilka som kan få tillbaka SGI.
8.1.1. Ändring av SGI för anställda
Ny rubrik ”Ändring av SGI efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning som
upphört 1 januari eller senare”. Beskrivning av hur SGI ska beräknas för den som har
sin anställning kvar efter en eller flera perioder med sjuk- eller aktivitetsersättning.
Två nya exempel (Johan och Filip)
8.1.2 Omräkning av SGI
Ny tredje punkt i andra punktlistan som handlar om vilka som kan få sin SGI
omräknad.
Under rubrik ”När ska en egenföretagare betraktas som arbetslös?” återges den
nya lydelsen i 35 § ALF som gäller från och med den 5 juli.
Ett helt nytt stycke som beskriver omräkning av SGI för den som är helt eller delvis
arbetslös efter period med sjukersättning eller aktivitetsersättning som upphört den 1
januari 2010 eller senare. Ett nytt exempel (Sigrid).
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Nytt exempel ”Sigge” som handlar om KPI-omräkning efter period med sjuk- eller
aktivitetsersättning
8.7.7. SGI efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning – tillämpning från och med
den 1 januari 2010
Nytt avsnitt som beskriver vilka försäkrade som kan få tillbaka tidigare SGI efter en
eller flera perioder med sjuk- eller aktivitetsersättning. Vidare beskrivs vilka SGIskydd som kan bli aktuella för en försäkrad som har fått tillbaka tidigare SGI. Två nya
exempel (Jack och Maria).
Under rubrik ”Arbetssökande efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning” finns en
beskrivning av de regler som gällde före 1 januari 2010.
9.2.1
Förtydligande om varför SGI måste ändras i samband med att partiell sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljas. Ett nytt exempel (Fabian).
9.2.1
Metodstöd om när omprövning av SGI ska göras i samband med att partiell sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljas eller ändras. Ett nytt exempel ”Fabian”. Exemplen
Claudia, Astor och Malte är korrigerade vad avser tidpunkten när omprövning av SGI
ska göras.
9.2.3 SGI-skydd efter period med sjuk- eller aktivitetsersättning
Ny rubrik. Beskriver kort vad som gäller för en försäkrad vars sjuk- eller aktivitetsersättning upphör den 1 januari 2010 eller senare med hänvisning till avsnitt 8.1.1,
8.1.2 och 8.7.7. för beräkning av SGI.

Version 6
Ändringarna i denna version beror på den nya förordningen (EG) nr 883/2004 som
börjar gälla från och med 1 maj 2010. Förordning 1408/71 kommer att fortsätta gälla i
förhållande till EES-länder, Schweiz och tredjelandsmedborgare och ändringarna i
kapitlen innefattar kompletteringar om vad som gäller för förordning (EG) nr
883/2004. I denna version är även text om försäkringstillhörighet borttaget för att det i
stället ska ligga i den aktuella vägledningen om försäkringstillhörighet och vad som
gäller för sjömän, offentligt anställda, flygande och resande personal m.fl.
Version 5
Ändringarna i denna version beror på ändringar i reglerna för SGI från och med den
1 juli 2008 och den 1 januari 2009. Möjligheten för vissa försäkrade att få tillbaka en
tidigare SGI efter en period med sjukersättning eller aktivitetsersättning har upphört
(3 kap. 5 c § AFL) och ett nytt SGI-skydd i samband med kommunalt vårdnadsbidrag
har införts (3 kap. 5 e § AFL). Av denna anledning har följdändringar gjorts i
bestämmelserna om omräkning av SGI med KPI (3 kap. 5 d § AFL). Dessutom har
3 § förordning (2000:1418) ändrats, dvs. SGI-skyddet för den som är arbetssökande.
Förändringarna inom sjuk- och aktivitetsersättning har påverkat huvudreglerna för
SGI samt avsnittet om vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning. Ändringen i
RAR 2002:2 från och med den 9 mars 2009, gällande en rimlig höjning av inkomst,
har också arbetats in. Text i kapitel 10, som rör förordning 1408/71 och 240dagarsvillkoret i föräldraförsäkringen samt bosättning har strukits eftersom de
reglerna beskrivs i andra vägledningar. Därutöver har några ändringar gjorts i form
av förtydliganden och redaktionella ändringar. Ett Im-meddelande, 2008:016, har
också arbetats in.
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2.2 Varaktig inkomst av förvärvsarbete
Ny text har skrivits in som rör varaktigt arbete som påbörjas men som avbryts inom
sex månader.
3. SGI och skatterätten
I detta kapitel har justeringar gjorts på grund av att registrering av företag inte längre
ska göras hos Patent- och registreringsverket (PRV) utan hos Bolagsverket.
Därutöver finns det nu en nyare aktiebolagslag (2005:551) och aktiebolagsförordning
(2005:559) vilket har medfört ändringar av hänvisningar till dessa.
4.1 Inkomster som kan ingå i SGI
Några förtydliganden har gjorts under rubriken ”Lön under tjänstledighet”. De gäller
vid kompensations- och vederlagsledighet med lön samt vid studier med reducerad
lön.
Informationen i ett Im-meddelande, 2008:016, har arbetats in under rubriken ”Marie
Curie-stipendiater”. Det gäller två avgöranden från Regeringsrätten om socialförsäkringstillhörighet som även påverkar SGI.
4.2 Ersättningar som inte ingår i SGI
En justering har gjorts under ”Kapitalinkomster” på grund av den nya
aktiebolagslagen.
Ny text om sjukersättning och arbete med s.k. steglös avräkning har arbetats in.
Ny text som beskriver kollektivavtalad sjuklön vid indragning av sjukpenning och att
sådan sjuklön inte får ingå i SGI.
Texten under ”Kommunalt vårdnadsbidrag” har arbetats om med anledning av
införandet av ”det riktiga” kommunala vårdnadsbidraget.
6.4 Försäkringskassans utredningsskyldighet
Under ”När den försäkrade anmäler ett ersättningsärende” har ändringen i RAR
2002:2 arbetats in, dvs. rörande en rimlig höjning av SGI. Två exempel har tagits
fram.
7. SGI-skydd vid förvärvsavbrott
Punktlistan under underrubriken ”Den försäkrade får tillbaka sin SGI” har justerats på
grund av att det nya SGI-skyddet i samband med kommunalt vårdnadsbidrag har
införts och SGI-skyddet efter en period med sjukersättning eller aktivitetsersättning
har upphört.
7.1 Ändring av SGI under SGI-skyddad tid
Under rubriken ”Omräkning av SGI” har ändringar gjorts med anledning av den
ändrade 3 kap. 5 d § AFL.
7.2 Förvärvsavbrott på grund av graviditet och vård av barn
En omformulering har gjorts under ”SGI-skydd vid graviditet”. Exemplet ”Anna” under
”SGI från barnets ettårsdag” har förtydligats.
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7.3 Förvärvsavbrott på grund av arbetslöshet m.m. och deltagande i
arbetsmarknadspolitiskt program
Den inledande texten i avsnittet har kompletterats med anledning av det ändrade
SGI-skyddet i 3 § förordning (2000:1418).
Under rubriken ”Arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen” redovisas nu
ändringen i ovan nämnda bestämmelse, dvs. att SGI-skydd gäller för den som av
hälsoskäl inte kan återgå i sitt tidigare arbete och som i övrigt uppfyller de krav som
gäller för arbetssökande. Det redovisas också när den nya lydelsen ska tillämpas. Ett
exempel har tagits fram.
7.7 Andra förvärvsavbrott
Under ”Biståndsarbetare” har det lagts till en hänvisning till avsnitt 10.3 när det gäller
biståndsarbete inom EU/EES.
Ny text har arbetats in om att kollektivavtalad sjuklön efter indragning av sjukpenning
inte ger rätt till SGI-skydd.
Under rubriken ”Arbetssökande efter period med sjukersättning eller aktivitetsersättning” informeras om att möjligheten att få tillbaka tidigare SGI, dvs. 3 kap. 5 c §
AFL, har upphört från och med den 1 juli 2008. Övrig text som beskriver lydelsen
innan upphävandet får stå kvar tillsvidare då det kan bli aktuellt att tillämpa den för en
försäkrad vars sjukersättning eller aktivitetsersättning upphört före den 30 juni 2008.
Ett nytt avsnitt har tillkommit, ”SGI-skydd i samband med kommunalt vårdnadsbidrag”, som beskriver det nya skyddet i 3 kap. 5 e § AFL. Två exempel har också
tagits fram.
8.1 Ålderspension
En justering har gjorts under ”Bestämmelser om ålderspension” eftersom även
premiepension kan lämnas fr.o.m. ansökningsmånaden.
8.2 Sjuk- och aktivitetsersättning
I avsnittet har text som rör den upphävda 3 kap. 5 c § AFL tagits bort.
Förändringarna inom vilande sjukersättning eller aktivitetsersättning har arbetats in,
dvs. att prövotiden på tre månader har ersatts med ett månadsbelopp.
10.2 SGI för den som är försäkrad för arbete i Sverige enligt SofL
Under ”Biståndsarbetare” har det lagts till en hänvisning till avsnitt 10.3 när det gäller
biståndsarbete inom EU/EES.
Under ”Arbetstillstånd/uppehållstillstånd” har det lagts till en hänvisning till vägledning
2000:2. Viss text om tillfälligt uppskov från kravet på arbetstillstånd har strukits då
detta inte finns i den nya utlänningslagen (2005:716).
10.4 Förordning 1408/71 och arbetslösa
Ett förtydligande har gjorts under rubriken ”Söker arbete i bosättningsstaten Sverige
efter arbete i ett annat medlemsland”.
Källförteckningen
Några ändringar och tillägg har även gjorts i källförteckningen.
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Version 4
Att vägledningen har reviderats så kort tid efter förra revideringen beror bland annat
på att socialförsäkringsnämnderna (SFN) upphör från och med denna tidpunkt. Text
om SFN har alltså strukits och vissa exempel har justerats. Nya regler för deltagande
i arbetsmarknadspolitiskt program infördes den 1 december 2007 vilket har medfört
ändringar i SGI-skyddsreglerna. Några andra regeländringar från och med den 1
januari 2008, ändrad omräkningsfaktor för SGI och upphörandet av den frivilliga sjukpenningförsäkringen, har medfört justeringar och strykningar av text. Något enstaka
förtydligande och några redaktionella och språkliga ändringar har också gjorts.
2.1 Inkomst av eget arbete
Under rubriken ”Omräkningsfaktor för SGI” har faktorn ändrats till 0,97 enligt
lagändring från och med den 1 januari 2008.
2.2 Varaktig inkomst av förvärvsarbete
Ett förtydligande har gjorts under ”Arbete som varar under kortare tid än sex
månader” när det gäller oregelbundna inkomster.
4.3 Beräkning av SGI-A
Ett nytt exempel har tagits fram under rubriken ”Oregelbundna inkomster”.
6.1 Beslut om SGI
Text som handlar om beslut som fattas av Försäkringskassans tjänstemän respektive
SFN har tagits bort.
6.3 Den försäkrades anmälningsskyldighet
Text om den frivilliga sjukpenningförsäkringen har tagits bort.
7 SGI-skydd vid förvärvsavbrott
Inledningen i kapitlet har kompletterats med den nya ersättningsformen ”utvecklingsersättning” för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som också ger
SGI-skydd.
7.3 Förvärvsavbrott på grund av arbetslöshet och deltagande i
arbetsmarknadspolitiskt program
Den nya ersättningsformen ”utvecklingsersättning” för deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program har lagts till samt två nya förordningar som reglerar
arbetsmarknadspolitiska program. Text om kommunala ungdomsprogram och
ungdomsgaranti har tagits bort eftersom de har avskaffats.
7.4 Förvärvsavbrott på grund av studier
Under rubrikerna ”Vilande SGI” och ”Studietids-SGI” har utvecklingsersättning lagts
till.
8.2 Sjukersättning och aktivitetsersättning
Im-meddelande 2007:176 har arbetats in under ”SGI-skydd och sjukersättning eller
aktivitetsersättning”. Exemplen under ”Tidpunkt för ändring av SGI vid beslut om
sjukersättning eller aktivitetsersättning” har justerats på grund av upphörandet av
SFN.
8.5 Livränta
I avsnittet har text om SFN tagits bort och berörda exempel har justerats.
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Förkortningar och källförteckningen
Vissa av ovan nämnda ändringar har även föranlett justeringar under dessa rubriker.

Version 3
Ändringarna i denna version beror på lagändringar dels från och med den 1 januari
2007 (högre inkomsttak för beräkning av föräldrapenning och omräkningsfaktor för
SGI), dels från och med den 1 juli 2007 (omprövning av SGI när exempelvis sjukersättning eller aktivitetsersättning eller livränta beviljas). Därutöver har ett antal Immeddelanden som getts ut under 2006 och 2007 arbetats in. En del förtydliganden
och redaktionella ändringar har också gjorts.
1.1 Allmänt om SGI
Texten under rubriken ”När omprövas SGI?” har justerats med anledning av
lagändringen den 1 juli 2007.
2.1 Inkomst av eget arbete
Avsnittet har kompletterats med ny text under två nya rubriker, ”Inkomsttaket för
föräldrapenning” och ”Omräkningsfaktor för SGI”. Under den senare redovisas även
vilka dagersättningsförmåner som berörs av omräkningsfaktorn.
3.1 Skatterättsliga grundbegrepp
Texten som beskriver A-skatt och F-skatt har kompletterats med särskild A-skatt och
vilka personer som kan debiteras sådan skatt.
4.1 Inkomster som kan ingå i SGI
Ny rubrik och text som beskriver en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, nystartsjobb, som
infördes den 1 januari 2007.
4.2 Ersättningar som inte ingår i SGI
Informationen i ett tidigare utgett Im-meddelande har arbetats in under en ny rubrik,
”Kommunalt vårdnadsbidrag”.
4.3 Beräkning av SGI-A
Texten under rubriken ”Bruttolöneavdrag” har justerats med anledning av att från och
med den 1 januari 2007 ska en anställd, som hyr datorutrustning av sin arbetsgivare,
beskattas för förmånen.
5.5 Lägre skatterättslig nettointäkt än jämförelseinkomst
Delar av avsnittet har arbetats om med anledning av det förenklade beräkningssättet
för att lägga till den allmänna pensionsavgiften till PGI och att räkna upp inkomsten
med innevarande års förhöjda prisbasbelopp. Ett nytt exempel har lagts till.
5.7 Fördelning av nettointäkt mellan makar
Avsnittet har ändrats på grund av att bestämmelsen om fördelning av nettointäkt
mellan makar i 5 § andra stycket (RFFS 1998:12) har upphört den 1 maj 2007. Viss
text är fortfarande kvar eftersom det under en övergångsperiod kan bli aktuellt att
beräkna SGI enligt tidigare tillämpning.
5.12 Karenstidsregler
Under rubriken ”Karenstidsregler” har ett förtydligande gjorts angående möjligheten
att anmäla karenstid.
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Texten under rubriken ”Sjukförsäkringsavgift” har arbetats om. Försäkringskassan
beslutar om en ny föreskrift varje år som gäller procentsatser för beräkning av
egenavgifter till sjukförsäkringen. För att inte avsnittet ska behöva revideras varje år
anges inte längre den aktuella föreskriftens nummer. Den framgår däremot av
källförteckningen.
6.2 När ska SGI omprövas och ändras?
Delar av avsnittet har justerats med anledning av de ändrade reglerna om
omprövning av SGI från och med den 1 juli 2007.
Ett förtydligande har gjorts under ”Ersättningsperiod” och vad som avses med en
period med föräldrapenning.
6.4 Försäkringskassans utredningsskyldighet
Under rubriken ”När den försäkrade anmäler ett ersättningsärende” har ändrats på
grund av ändring i RAR 2002:2 till 3 kap. 6 § andra stycket AFL. RAR-ändringen
berodde på det högre inkomsttaket för föräldrapenning.
7.1 Ändring av SGI under SGI-skyddad tid
Informationen i ett tidigare utgett Im-meddelande har arbetats in under en ny rubrik,
”När ska en egen företagare betraktas som arbetslös?”.
Ett nytt exempel har arbetats in under ”När ska SGI omräknas?”.
7.2 Förvärvsavbrott på grund av graviditet och vård av barn
Informationen i ett tidigare utgett Im-meddelande samt två exempel har arbetats in
under en ny rubrik, ”Uttag av föräldrapenning för föräldralediga lärare”.
Texten under rubriken ”Särskild beräkningsgrund för föräldrapenning” har ändrats
med anledning av det högre inkomsttaket för föräldrapenning. Även ett nytt exempel
har arbetats in.
7.3 Förvärvsavbrott på grund av arbetslöshet och deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program
Texten till ”Arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd” har kompletterats
med två övergångsbestämmelser. Den ena gäller den upphävda förordningen om
friåret den 1 januari 2007 och den andra det upphörda SGI-skyddet för den som
uppbär interpraktikstipendium som gäller från och med den 1 juli 2007.
7.4 Förvärvsavbrott på grund av studier
Informationen i ett tidigare utgett Im-meddelande har arbetats in under ”Förvärvsavbrott på grund av studier”. Därutöver har ett förtydligande gjorts om att studierna
måste medföra en minskning av arbetsinkomsten för att reglerna om SGI-skydd vid
studier ska vara tillämpliga. Två nya exempel har tagits fram.
Övergångsbestämmelsen med anledning av den upphävda lagen om rekryteringsbidrag har förts in under ”Studier med studiestöd”.
I avsnittet som rör studier inom eget yrkesområde har det tillkommit ny text under en
ny rubrik, ”Förhandsbesked”.
En dom från RR har arbetats in under ”Studieuppehåll mellan vår- och hösttermin”.
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7.7 Andra förvärvsavbrott
Ett par förtydliganden har förts in under rubriken ”Tremånadersregeln”, som anger
när denna kan respektive inte kan tillämpas.
8.2 Sjukersättning och aktivitetsersättning
Delar av avsnittet har ändrats på grund av de ändrade reglerna om omprövning av
SGI från och med den 1 juli 2007 samt reglerna om vilande sjukersättning eller
aktivitetsersättning vid studier som infördes den 1 januari 2007. Ett nytt exempel har
förts in.
8.3 Särskild efterlevandepension
Delar av avsnittet har ändrats på grund av de ändrade reglerna om omprövning av
SGI från och med den 1 juli 2007.
8.4 Tjänstepension
Delar av avsnittet har ändrats på grund av de ändrade reglerna om omprövning av
SGI från och med den 1 juli 2007.
8.5 Livränta
Delar av avsnittet har ändrats på grund av de ändrade reglerna om omprövning av
SGI från och med den 1 juli 2007.
10.2 SGI för den som är försäkrad för arbete enligt SofL
Ett förtydligande har förts in under rubriken ”Biståndsarbetare”, att en biståndsarbetare som är utsänd längst ett år anses arbeta i Sverige under utsändningstiden.
Källförteckningen
Som en följd av nämnda förändringar har några ändringar gjorts i källförteckningen.

Version 2
De sakliga ändringarna i denna version har gjorts med anledning av lagändringar
från och med den 1 juli 2005. Generella ändringar har gjorts i vägledningen p.g.a. att
möjligheten att anpassa SGI efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa
har ersatts med omräkning av SGI med hjälp av KPI samt p.g.a. ändringar i
förordning (2000:1418), i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (1998:12) och i allmänna
råd (RAR 2002:2). Även några redaktionella ändringar har gjorts.
5.12 Karenstidsregler
På grund av ny föreskrift, Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2005:23) om
procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2006, har
ändringar gjorts under rubriken ”Sjukförsäkringsavgift”.
6.2 När ska SGI omprövas och ändras?
En ny text med ny rubrik ”Omräkning av SGI” har införts innehållande en
övergripande beskrivning av att SGI i vissa fall ska räknas om, och när det ska ske,
för bland annat arbetslösa som omfattas av SGI-skydd (3 kap. 5 d §, 5 c § första
stycket samt 4 kap. 6 § sjunde stycket AFL).
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6.4 Försäkringskassans utredningsskyldighet
Under rubriken ”När ett ersättningsärende pågått längre tid än ett år” har texten
utökats med att SGI av annat förvärvsarbete ska räknas om för den som inte upphört
med förvärvsarbetet och att detta ska göras när en ersättningsperiod pågått ett år
(3 kap. 5 d § andra stycket AFL). Befintlig text har justerats något.
7.1 Ändring av SGI under SGI-skyddad tid
Avsnittet har kompletterats med helt ny text under rubriken ”Omräkning av SGI” som
beskriver vilka som kan få SGI omräknad samt när och hur det ska göras. En hel del
nya exempel ingår också i avsnittet. Därutöver redovisas hur de nya reglerna ska
hanteras under en övergångsperiod. De tidigare skrivningarna under rubrikerna
”Löneutveckling för arbetslösa” och ”Löneutveckling vid inkomst av annat
förvärvsarbete” har tagits bort.
7.2 Förvärvsavbrott på grund av graviditet och vård av barn
Ändringar i texten under rubriken ”Förälder avstår från förvärvsarbete” har gjorts med
anledning av att SGI-skydd nu gäller för förälder som avstår från arbete för vård av
barn under barnets första levnadsår (3 kap. 5 § tredje stycket 5 AFL). Bestämmelsen
ger nu SGI-skydd även för arbetslösa och studerande föräldrar.
Ändringar har också gjorts under ”Särskild beräkningsgrund för föräldrapenning”. Här
beskrivs att den särskilda beräkningsgrunden kan anpassas efter eventuella
löneavtal endast för förälder som har en anställning (4 kap. 6 § sjätte stycket AFL).
7.4 Förvärvsavbrott på grund av studier
Ny text med rubriken ”Studier m.m. med ersättning från trygghetsråd och trygghetsstiftelser” beskriver SGI-skyddet då sådan ersättning uppbärs. Denna grupp
försäkrade omfattas nu av samma regler om vilande SGI och studietids-SGI som
vissa studerande och personer med aktivitetsstöd (3 kap. 5 § tredje stycket 2 AFL,
2 a § förordning [2000:1418]).
8.5 Livränta
Under rubriken ”SGI-skydd och livränta” har inledningen och två exempel justerats
med anledning av de nya reglerna om omräkning av SGI med KPI.
Förkortningar
Förkortningarna Fia, FKFS, FKRS, KPI och SCB har lagts till i listan. Några
förkortningar har tagits bort (Kap., Kr, S., och SEK).
Källförteckningen
Som en följd av nämnda förändringar har några ändringar gjorts i källförteckningen.

Version 1
5.5 Lägre skatterättslig nettointäkt än jämförelseinkomst
Texten under rubriken ”Uppgift om de tre senaste årens taxeringar” har ändrats på
grund av att 029-bilden i Försäkringskassans IT-system inte längre uppdateras från
och med år 2005.
5.6 Högre SGI än skatterättslig nettointäkt
Under rubriken ”Sjukdom med mera” har skrivningen justerats som en följd av att
sjukpenningnivån återställs till 80 procent från och med den 1 januari 2005 (3 kap.
4 § första stycket 2 AFL och prop. 2004/05:21, s. 66).
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5.12 Karenstidsregler
Under rubriken ”Väntetid” har exemplet Zlatan förtydligats.
6.2 När ska SGI omprövas och ändras?
Texten under rubriken ”Omprövning av SGI” har förtydligats.
Exemplet Marie-Louise under rubriken ”Anledning till ändring” har förtydligats. I ett
par nya stycken efter exemplet beskrivs en situation där det kan bli aktuellt att ändra
SGI enligt 20 kap. 10 a § AFL. Därutöver har det tillkommit några nya stycken med
hänvisningar till andra vägledningar och till andra avsnitt i vägledningen.
Under rubriken ”Pension och livränta” har skrivningarna om SGI vid delpension tagits
bort. Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring har upphört att gälla från och med
utgången av år 2000. Den upphävda lagen har dock gällt i fråga om redan beviljade
delpensioner. Delpension har kunnat beviljas personer i åldern 61-64 år och har
kunna utbetalas längst till och med månaden innan den försäkrade fyller 65 år. Mot
bakgrund av detta finns det vid utgången av år 2004 inte längre någon som får
delpension.
Avsnitt 6.2 har kompletterats med en ny text under rubriken ”Arbetsgivarnas
medfinansiering av sjukpenningkostnaderna” som beskriver kopplingen mellan SGI
och avgiftsunderlag enligt de nya reglerna om arbetsgivarens medfinansiering av
sjukpenningkostnaderna som träder i kraft den 1 januari 2005 (lagen [2004:1237] om
särskild sjukförsäkringsavgift).
7.1 Ändring av SGI under SGI-skyddad tid
Exemplet Barbro under rubriken ”När kan SGI sänkas under SGI-skyddad tid?” är
ändrat. Nu innehåller exemplet en vanligare situation som de regler som beskrivs i
avsnittet tar sikte på. Det vill säga den situation när Försäkringskassan vid
ersättningsperiodens början inte har fattat något beslut om SGI utan bedömt att
tidigare fastställd SGI gäller och senare under ersättningsperioden får kännedom om
att gällande SGI är fel. Därutöver har det tillkommit några nya stycken med
hänvisningar till andra vägledningar och till avsnitt 6.2.
Skrivningarna om SGI och delpension i samma avsnitt har tagits bort. För motivering,
se beskrivningen av motsvarande ändringar i avsnitt 6.2.
7.3 Förvärvsavbrott på grund av arbetslöshet eller deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program
Skrivningen om friår under rubriken ”Arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd” har ändrats som en följd av att möjligheten till friårsledighet införs i hela landet
från och med den 1 januari 2005 (förordning [2001:1300]).
8.1 Ålderspension
Avsnittet innehöll ett sakfel när det gällde beskrivningen av från och med vilken
månad ålderspension som tidigast får beviljas. Det har nu rättats.
8.4 Delpension
Avsnittet om delpension har utgått. För motivering, se beskrivningen ovan av
förändringarna i avsnitt 6.2. Numreringen av rubrikerna 8.5 och 8.6 har därför
följdändrats till 8.4 och 8.5.
Källförteckningen
Som en följd av nämnda förändringar har några ändringar gjorts i källförteckningen.
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