HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:10

Historik – information om ändringar i vägledningen
2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar
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

17

2019-04-30

3.1, 6.11.4

16

2018-12-17

Kapitel/avsnitt 1.7, 6.2.1, 6.2.8, 6.3, 6.8.1, 6.9, 7.1.6, 7.1.7, 8.6.2,
källförteckning – lagar

15

2018-11-19

Kapitel/avsnitt 3.1, 3.1.2, 3.3, 4.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 5.1.1, 5.1.5,
5.12.5, 7.3.3, 8.4, 10.4.1, källförteckning – lagar, vägledningar, övriga
källor.

14

2018-01-25

Sammanfattning, kapitel/avsnitt 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 2, 3.3, 4.1, 4.1.1,
4.2, 4.2.4, 4.2.6, 5.1.5, 5.1.8, 5.12, 5.12.2, 5.12.3, 6.4.1., 6.6.2, 6.8.1,
6.12.3, 6.13, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 9.4.1,
källförteckning

13

2017-10-24

Kapitel 2.4, 4.1.1, 6.8.1, källförteckning

12

2017-06-08

Kapitel 4.2.1, 4.2.4, 6.1, 6.2.1, 6.3, 6.8, 6.8.1, 9.4.1, 9.6,
källförteckning

11

2016-12-19

Sammanfattning, 1.1, 1.7, 7.1.5, 7.1.6

10

2016-04-06

Kapitel 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.2, 3.5–3.5.2, 4.1, 4.2, 4.2.4, 4.2.7, 5.5.4,
5.6.1, 5.7.3, 6.1, 6.9, 6.14, 7.1.2, 8.1, 8.4, 8.6.1, 8.6.2, 9.4.2, 10.3,
10.3.2

9

2015-06-08

1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 2.1–2.1.4, 3.1–3.5, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3, 5.1.2,
5.2, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.7, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.12.3,
5.12.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.3.1, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.6.2, 6.11.1, 6.13,
7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.3,7.5, 8.1, 8.3, 9.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.6
och kap.11.

8

2013-10-22

2.1.1; 2.1.3; 3.1; 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.3; 3.4;
3.4.1; 3.4.2; 3.4.3; 3.4.4; 4,5.5.1; 5.7.4; 5.8.2; 6.11; 6.11.1; 7.1.6;
10.3.2

7

2012-03-13

Inledning, 2.1; 2.1.2; 2.1.3; 4; 4.1; 4.3; 4.4; 4.4.1; 4.5; 5.3; 6.5; 6.7.3;
6.11.3; 6.12; 6.12.2; 6.12.3; 7.2; 7.10; 8; 9.4; 9.5; 10.4.1; 11.1; 11.2.2;
11.3.1; 11.3.2

6

2010-11-02

1.1; 1.4; 3.1.4; 3.2; 3.2.2; 4.1.1; 4.2; 4.7; 4.9; 4.10; 4.10.1; 4.11;
4.11.2; 5.5.1; 5.5.2; 5.7.4; 7.1; 7.2; 7.2.2; 7.3; 8.2; 8.5; 9.2; 10.1; 10.2;
10.6; 10.7.1

5

2010-04-27

2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4,
2.4.5, 2.4.6, 2.5, 2.5.1, 2.6, 2.7, 3.1.1, 6.1.2, 9.1

4

2009-01-27

1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.5.3, 4.6.1,
4.8, 4.10, 5.1.1, 5.51, 5.5.2, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.3, 7.2.2, 7.2.3, 8.5, 9.1,
9.4.1, 9.4.2
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Version

Beslutsdatum

Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats

3

2007-04-24

2, 2.1.1, 2.2, 2.2.1, 3.2.2, 4.2, 4.3, 4.5.1, 4.5.2, 4.7, 4.8, 4.10, 4.11
5.1, 5.1.1, 5.5, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.7.3, 5.11.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 8,
8.1, 8.3, 11,1

2

2005-11-29

1.2, 1.3, 1.5, 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.3, 3.1, 3.1.1, 3.1.4, 3.2.2, 4.1.1, 4.2,
4.6, 4.6.1, 4.7, 4.8, 4.12, 5.5, 5.6.1, 5.7.1, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.6

1

2005-06-21

1.2, 1.4, 1.5, 1.12, 2, 2.1, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2, 3.2.1, 4, 4.1.2,
4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1, 4.10, 4.10.1, 4.11.3, 4.12, 5, 5.1.4, 5.2, 5.5.1,
5.6.1, 5.7.1, 5.7.3, 7, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2, 8, 9.1, 10.2, 10.5,
10.7.1, 11

Version 17
Avsnitt 3.1 har uppdaterats utifrån att e-ansökan kan undertecknas av fler än en
person.
Avsnitt 6.11.4 har försetts med informationstext om att lagen (2009:1053) om
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner har sedan den 1 maj 2018 utökats med
att även inkludera att personer som i enlighet med könstillhörighetslagen kan beviljas
ersättning från staten.

Version 16
Avsnitt 1.7 har skrivits om för att förtydliga att inkomstgränserna för barnfamiljer höjs
årligen till och med 2021 och för att ta bort uppgiften om inkomstgränser som endast
gällde under 2018.
Avsnitt 6.2.1 har uppdaterats utifrån att lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse
om bostadsbidrag upphävs vid utgången av 2018. Bestämmelsen i lagen har förts in i
97 kap. 2 § SFB. Hänvisning till kommunalt vårdnadsbidrag har tagits bort eftersom
möjligheten att bevilja förmånen upphörde den 1 februari 2016 och ingen längre
kommer att få kommunalt vårdnadsbidrag utbetalat efter utgången av 2018.
Avsnitt 6.2.8 och 6.3 har försetts med en informationstext om att det från och med
den 1 januari 2019 inte går att ansöka om vårdbidrag och att personer som får
förmånen vid utgången av 2018 omfattas av övergångsbestämmelser. I avsnitt 6.3
har den nya förmånen omvårdnadsbidrag lagts till i punktlistan.
Avsnitt 6.8.1 hänvisar nu till 97 kap. 2 § SFB i stället för lag 2003:1067.
Avsnitt 6.9 har tagits bort eftersom det handlade om kommunalt vårdnadsbidrag.
Avsnitt 7.1.6 har skrivits om för att förtydliga att inkomstgränserna för barnfamiljer
höjs årligen till och med 2021 och att bidrag som löper över årsskiften redan nu ska
beräknas utifrån inkomstgränserna för respektive år. Exemplen i avsnitt 7.1.7 har
försetts med information om att beräkningarna baseras på inkomstgränserna som
gällde 1 mars – 31 december 2018.
I avsnitt 8.6.2 hänvisas nu till omvårdnadsbidrag i stället för vårdbidrag.
I källförteckningen har upphävda lagar tagits bort.
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Version 15
Information om elektronisk ansökan i avsnitt 3.1 och 3.1.2 har skrivits om eftersom eblanketten har ersatts med en ny e-tjänst för ansökan. Avsnitt 3.3 har skrivits om
utifrån tillämpning som beskrivits i IM 2018:038.
I avsnitt 4.2 har det förtydligats att även om minderåriga föräldrar kan ha rätt till
bostadsbidrag för barnfamiljer så är deras möjligheter att ansöka om och ta emot
bidraget begränsade för att de saknar rättshandlingsförmåga. Avsnitt 4.2.2 har rättats
– i avsnittet beskrevs tidigare felaktigt att en förälders vårdnad om sitt barn upphör
om barnet gifter sig innan hen fyllt 18 år. Metodstöd har lagts till avsnitt 4.2.3 om
bortfört barn. Avsnitt 4.2.5 om rätt till bostadsbidrag för ett familjehem har förtydligats
utifrån önskemål från verksamheten.
Metodstöd har lagts till avsnitt 5.1.5 om inneboende. Avsnitt 7.3.3 om muntliga
ändringar har skrivits om p.g.a. tidigare missvisande beskrivning.
I övrigt har vissa mindre redaktionella ändringar gjorts, och namn och hänvisningar
till flera vägledningar och lagparagrafer uppdaterats. Dessa ändringar är inte
uppräknade i tabellen ovan.

Version 14
Hela kapitel 2 har ersatts av ett nytt generellt kapitel med viss anpassning utifrån
bostadsbidrag. Avsnitt 5.12 och 5.12.2 har uppdaterats utifrån tillkomsten av
förordningar 2017:819 och 2017:820. I övrigt har vägledningen uppdaterats med
information om tillämpningen av de lagändringar som träder i kraft den 1 mars 2018 –
ett särskilt bidrag för växelvis boende barn tillkommer, inkomstgränserna för
barnfamiljer höjs och umgängesbidraget höjs. Där det bedömts behövligt har också
metodstöd lagts till eller reviderats.
Version 13
Avsnitt 2.4 har tagits bort eftersom det blev överflödigt i och med ny tillämpning som
beskrivs i vägledning 2017:1. Hela avsnitt 4.1.1 har ersatts med en nyskriven text
som ska ge bättre stöd i bedömningen av när makar kan anses som ensamstående.
Avsnitt 6.8.1 har uppdaterats med information om när utländska studiemedel ska
räknas med i en sökandes bidragsgrundande inkomst. Hänvisningar till vägledning
2004:11 har tagits bort eftersom den har ersatts av vägledning 2017:1.
Version 12
Avsnitt 6.3 har uppdaterats med anledning av en lagändring som avser en höjning av
avdragsgilla kostnader för resor som överstiger 11 000 kronor. Resterande
justeringar avser förtydligande av språk, laghänvisningar samt att lagen om
studiestartsstöd har arbetats in.
Version 11
Vägledningen har uppdaterats med anledning av en lagändring som enbart berör
barnfamiljer och som gäller från och med den 1 januari 2017. Inkomstgränserna för
reducering av bidrag höjs från 117 000 kronor till 127 000 kronor för ensamstående
samt från 58 500 kronor till 63 500 kronor för make.
Inledningen har reviderats från att beskriva övergången från lagen (1993:737) om
bostadsbidrag till socialförsäkringsbalken till att beskriva vilka bestämmelser som är
aktuella för bostadsbidrag samt vilken instans som beslutar om dessa.
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En språklig ändring har också gjorts i syfte att lyfta fram vem som är mottagare av
bostadsbidraget, nämligen en förälder eller en ungdom. ”Den sökande” har därför
ändrats till ”föräldern eller ungdomen” alternativt till ”den som ansöker om förmånen”.
1.1 Definitionen av den ekonomiska familjepolitiken har uppdaterats utifrån
budgetpropositionen för 2017.

Version 10
Kapitel 3 Bosättningsbaserad förmån i den tidigare versionen har flyttats och är nu
kapitel 2. Tidigare kapitel 2 Ansökan om bidrag har blivit kapitel 3. En del avsnitt har
numrerats och en del avsnitt har fått ändrad rubriknivå. Begreppet föreläggande har
tagits bort, eftersom det inte används på Försäkringskassan i övrigt och att det
egentligen handlar om att den försäkrade ska få möjlighet att komplettera ansökan.
Kapitel 2 Bosättningsbaserad förmån
Kapitlet är omskrivet och förtydligat. Ett avsnitt 2.4 om när bostadsbidragshandläggare ska pröva laglig vistelse har lagts till.
Kapitel 3
Avsnitt om rimlighetsbedömning av inkomst har flyttats till kapitel 6.
3.2. Avsnittet har fått en ny rubrik
3.3 Förtydligande om när hemmavarande barn ska underteckna ansökan och intyga
sina uppgifter.
3.4 Ny rubrik
3.4.2 Språkliga ändringar har gjorts i avsnittet.
3.5–3.5.2 Det tidigare avsnittet om föreläggande har tagits bort och ersatts av ett
omskrivet avsnitt om komplettering av en ofullständig ansökan. Saklig ändring av när
en ofullständig ansökan kan avvisas eller avslås.
4.1 Avsnittet har utvecklats och strukturerats om. Förtydligande om att makar kan
vara av samma kön. Förtydligande om att bedömningen av makars respektive
sambors ansökan och boende kan bli olika.
4.2 Förtydligande i punktlistan om att den sökande ska ha vårdnad eller umgänge om
tidvis boende barn. Utvecklad skrivning av när en styvförälder kan ha rätt till
bostadsbidrag.
4.2.4 Ny text om när ett barn anses bo varaktigt hos ena föräldern. Avsnittet om
kortare avbrott i studierna har skrivits om och förtydligande av när interimistiskt beslut
respektive slutligt beslut kan fattas.
4.2.7 Avsnittet har formulerats om till viss del. Förtydligande om att familjehemmet i
aktuella fall bara kan ha rätt till särskilt bidrag och inte umgängesbidrag.
5.5.4 Hänvisning till rätt föreskrifter
5.6.1 Utvecklad skrivning om hur stor del av räntekostnaden som får räknas med i
bostadskostnaden.
5.7.3 Korrigerad skrivning av att fastighetsavgiften ska betalas per kalenderår av den
som ägde fastigheten den 1 januari inkomståret. Texten om metodstöd – fastighetsavgift och inkomstbasbelopp har skrivits om och uppdaterats med aktuella siffror.
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6.1 Nytt avsnitt om rimlighetsbedömning av inkomster och ett nytt metodstöd om på
vilken grund man kan avslå en ansökan om man bedömer att inkomsterna är
orimliga.
6.9 Tillägg om att det kommunala vårdnadsbidraget har upphört.
6.14 Ny hänvisning till HFD 2015 ref .38.
7.1.2 Ny hänvisning till Domsnytt 2016:07 om KRNJ mål nr 3431-14.
8.1 Nytt avsnitt med förtydligande om att sökande ska få ett beslut, oavsett om den
sökande är folkbokförd i Sverige eller inte.
8.4 Tillägg om att en ansökan kan avslås om den sökande lämnar orimliga
inkomstuppgifter.
8.6.1 Ny hänvisning till domsnytt 2013:037 och HFD 2013 ref. 29, där det framgår att
avräkning ska ske för hela den period som den retroaktiva ersättningen gäller,
oavsett om en annan förmån beviljats för hela eller bara en del av den perioden.
8.6.2 Begreppet samordning och samordna har tagits bort när det handlar om
sammanträffande av förmåner.
9.4.2 Tillägg om att utbetalning ska göras till dödsbo.
10.3 Hänvisning till domsnytt 2015:05.
10.3.2 Nytt metodstöd om när eftergift kan prövas och inte prövas.

Version 9
Begreppen taxering och taxerad inkomst har tagits bort i ett flertal avsnitt och att har
ersatts med förtydligande om att det handlar om att den slutliga skatten ska vara klar.
1.1 Ny rubrik. Sista stycket i avsnittet har kortats ned.
1.4 Hänvisning till korrekt förordning
1.6 Förtydligande av att bostadsbidraget betalas ut löpande som ett preliminärt
bidrag.
1.9 Ett nytt avsnitt om skillnaden mellan begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder. Delar av texten har flyttats från annat avsnitt i vägledningen.
Förtydligande om att även personer som inte omfattas av personkretsen enligt LSS
kan anses ha en funktionsnedsättning enligt 97 kap.
2.1 Tillägg om när ansökan kan göras på pappersblankett eller på e-blankett.
2.1.1 Förtydligande om nummer på ansökningsblanketterna.
Tillägg om att hemmavarande barn över 18 år även ska intyga uppgifter om
skolgång.
2.1.2 Begreppet E-formulär har tagits bort och ersatts med e-blankett. Text som
gäller fält som rör inkomstförhållanden har tagits bort.
2.1.3 Förtydligande om att 37 § RFFS 1998:9 gäller första gången en person ansöker
om bostadsbidrag.
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Språklig bearbetning av avsnittet om ”Rimlighetsbedömning visar att
inkomstuppgiften inte är rimlig”
2.1.4 Förtydligande om situationer när ansökan anses vara så ofullständig att den
inte kan läggas till grund för prövning.
Kapitel 3
Till stora delar omskrivet, bland annat på grund av HFD 2014 ref. 64. Kapitlet har fått
ny rubrik och handlar nu bara om bosättningsbaserad förmån. Två avsnitt har tagits
bort, eftersom detta framgår på annat ställ i vägledningen. Tillägg med ett stycke som
beskriver vad som gäller vid prövning av laglig vistelse. Exempel har tagits bort.
4.1.1 Avsnittet är något omskrivet. Exempel har tagits bort. Exemplen handlade om
en person som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd och om en situation när
ansökan om bostadsbidrag kommer in, innan Försäkringskassan utrett
försäkringstillhörighet. Tillägg med lagrummen 95 kap. 8 § och 93 kap. 4 § SFB.
4.1.2 Språklig bearbetning av delar av avsnittet.
4.2.1 Tillägg av en skrivning efter en ändring i folkbokföringslagen att barn kan
folkbokföras från och med det datum som boföräldern folkbokfördes på sin nya
adress. Det innebär att det särskilda bidraget kan betalas ut retroaktivt till
boföräldern.
Förtydligande av hur länge ett beslut om bostadsbidrag till föräldrahemmet gäller när
barnet är placerat i familjehem.
Nytt avsnitt om vad som gäller för kortare avbrott i studierna
4.2.3 Förtydligande av när både förälder och familjehem kan ha rätt till
bostadsbidrag.
5.1.2 Ändring av skrivning med anledning av ändring i 8 § folkbokföringslagen.
5.2 Begreppet funktionshindrad har ersatts med funktionsnedsättning.
5.4 Begreppet funktionshindrad har ersatts med funktionsnedsättning. Tillägg med en
beskrivning av vad som avses med funktionshindrad.
5.5 Förtydligande av vad som gäller när en make eller sambo tagit över bostad efter
separation eller dödsfall.
5.6.1 Tillägg av en skrivning om att både driftskostnad och kapitalavgift ingår i
årsavgiften som fastställs av bostadsrättsföreningen.
5.7 Ändring av fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift, utifrån ändring i RFFS
1998:9.
5.7.2 Förtydligande av att det handlar om att göra avdrag vid inkomstdeklarationen
och inte vid taxeringen.
5.7.3 Taxeringsår har ändrats till efter inkomståret.
Tillägg av det maximala beloppet för kommunal fastighetsavgift för småhus för
kalenderåren 2012-2014.
Tillägg av en skrivning om befrielse från fastighetsavgift i 15 år för småhus,
bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och
senare).
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5.7.4 Hänvisning till rätt föreskrifter
5.8 Uppdaterat hänvisningen till senaste versionen av Pensionsmyndighetens
föreskrifter.
5.11 22 och 26 §§ RFFS 1998:9 har upphävts och hänvisning till dessa
bestämmelser har tagits bort.
5.12.3 Information om när boendetillägget infördes har tagits bort.
5.12.4 Begreppet totalförsvarspliktig har ändrats till rekryt
6.1.1 Hänvisning till rätt lagrum
6.3.1 Tillägg av en skrivning om nya regler om avdrag för utgift för egen pension
6.11.1 Tillägg om att ersättning enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av
övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall ska
undantas som förmögenhet.
6.13 Avsnittet är omformulerat och förtydligat
7.1.1 Tillägg av belopp i tabell som gäller från och med 1 januari 2014.
7.1.2 Första och andra stycket har lagts ihop till ett stycke.
7.1.3 Tillägg av belopp i tabell som gäller från och med 1 januari 2014.
7.1.6 Exempel Hanna och Albin, Sofia och Johan samt Madeleine ändrade med
anledning av det höjda särskilda bidraget.
7.3.3 Förtydligande om att även andra ändringar kan meddelas muntligt
7.5 Tillägg av ett stycke om rutinen vid medvetna fel från den försäkrade.
8.1 Språkliga ändringar
8.3 Tillägg av hänvisning till 5 kap. 12 § SFB.
9.4.1 Begreppet taxering har tagits bort. De två sista styckena är språkligt
bearbetade.
Kap. 11 Avsnitt om utredningsåtgärder och uppgiftsskyldighet (11.1.3 och 11.1.4 i
föregående version) har tagits bort eftersom detta står i vägledning (2004:7)
Förvaltningsrätt i praktiken

Version 8 av denna vägledning har tagits fram med anledning av att delar
av Avsnitt 2 samt hela Avsnitt 3 Försäkringstillhörighet har tagits bort
eftersom det finns att läsa i vägledning 2004:11 tillämplig lagstiftning, EU,
socialförsäkringskonventioner och i vägledning 2000:2 försäkrad i Sverige
genom bosättning eller arbete. Vägledningen är också justerad med
anledning av nya ansökningsblanketter, förtydligande av förmögenhetsberäkning under Avsnitt 6.
2.1.1
– Ansökningsblanketterna har minskats från att vara fyra till två blanketter.
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2.1.3
– Omskriven text. Det är inte i alla lägen man behöver bifoga aktuell hyres- eller
avgiftsspecifikation.
3.
– Hela avsnittet om försäkringstillhörighet har tagits bort. Hänvisning görs till
vägledning 2004:11 Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m.
samt till vägledning 2000:2, Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete.
Avsnitt tre handlar nu enbart om hur bosättningen påverkar rätten till bostadsbidrag.
Avsnitten om EU rätt. Nordiska konventionen och Proportionering av det särskilda
bidraget har tagits bort.
3.2
– Avsnittet som rör studerande är omarbetad
4.1.2
– Sista stycket med hänvisning till ”Processen för att klargöra hushållets
sammansättning” är borttaget eftersom processen inte längre finns kvar.
5.5.1
– Sista stycket ändrat till att det är Pensionsmyndighetens föreskrift (PFS 2010:6)
som används vid beräkning av uppvärmning, hushållsel och övrig drift.
5.7.4
– Ändrat till att det är Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2010:6) som används
vid beräkning av uppvärmning, hushållsel och övrig drift.
5.8.2
– Ändrat till att det är Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2010:6) som används
vid beräkning av uppvärmning, hushållsel och övrig drift.
6.11
– Ny tillämpning. Kontanter och kontobehållning ska tas med till den del värdet av
tillgångar överstiger 25 000 kronor per person i bidragshushållet.
6.11.1
– Exempel Kajsa och Verner omgjort eftersom 25 000 kronor ska dras ifrån på var
och en i hushållet som har kontanter eller bankmedel som överstiger 25 000 kronor.
7.1.6
– Exempel Madeleine ändrad nedre bostadskostnadsgräns 1 400 kronor.
10.3.2
– Ändring att det är Kronofogdens förbehållsbelopp som ska användas vid beräkning
av betalningsförmågan vid bedömning av eftergift.
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Version 7 av denna vägledning har tagits fram med anledning av lagändringar för bostadsbidrag som träder ikraft den 1 januari 2012. Det är
främst kapitel 7 som berörs av dessa men även övriga exempel har
anpassats efter de nya beloppen. Dessutom har kapitel 10 Återbetalningsskyldighet arbetats om helt och hållet.
Sammanfattning
– Text om SFB har lagts till.
Inledning
– Historiebeskrivning av bostadsbidragens utveckling har lagts till.
2.1
– Vissa hushåll kan även ansöka via e-formulär.
2.1.2
– Text om e-formuläret.
2.1.3
– Rekryteringsbidrag ingår inte i BGI efter den 31 december 2007.
– Etableringsersättning kontrolleras automatiskt i samband med avstämningen.
– Förtydligande i exempel Doris att generalklausulen handlar om personens
levnadsstandard (inte om vilka utgifter han eller hon har).
Kapitel 3
– Kapitel 3 ersätter delvis tidigare kapitel 2 och innehåller nu enbart det för alla
vägledningar gemensamma avsnittet om försäkringstillhörighet.
Kapitel 4
– Kapitel 4 ersätter delvis tidigare kapitel och innehåller vad som gäller
bosättningsbegreppet specifikt för bostadsbidrag.
4.1
– Nytt exempel Sofia som visar att vid en gemensam ansökan ska båda vara
försäkrade för bosättningsbaserade förmåner när de vistas legalt här.
4.3
– Förordning 492/2011 ersätter förordning 1612/68 från och med den 5 april 2011.
4.4
– Nya skrivningar om studerande med anledning av ikraftträdande av förordning
883/2004.
4.4.1
– Förtydligande om vilka studerande som kommer från annat nordiskt land som har
rätt till respektive inte har rätt till bostadsbidrag.
4.5
– Exempel Eva uppdaterat med nya belopp som gäller från och med 1201.
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5.3
– Tillagt att ungdomar utan barn inte kan få bostadsbidrag om de får bostadstillägg.
6.5
– Ny text vad som kan gälla vid boende i evakueringslägenhet.
6.7.3
– Ny maximal kommunal fastighetsavgift för 2010 och 2011.
6.11.3
– Det måste utredas om en försäkrad har en person folkbokförd hos sig enligt 12 §
folkbokföringslagen inte ska anses bosatt i bostaden.
6.12
– Utökat avsnitt med nya förmåner som ska samordnas med bostadsbidrag.
6.12.2
– Nytt avsnitt om samordning mellan bostadsbidrag och bostadsersättning.
6.12.3
– Nytt avsnitt om samordning mellan bostadsbidrag och boendetillägg.
7.2
– Avdrag för resor till och från arbetsplatsen får göras för den del av kostnaden som
överstiger 10 000 kronor per år.
7.10.
– Nytt avsnitt om etableringsersättning.
Kapitel 8
– Nya belopp från och med den 1 januari 2012.
9.4
– Ett beslut som leder till att bostadsbidrag inte betalas ut ska motiveras.
9.5
– Nytt exempel Martinez om sammanträffande av förmåner enligt 107 kap. 2 § SFB.
10.4.1
– Uppgifter om utbetald etableringsersättning hämtas automatiskt i samband med
avstämningen.
Kapitel 11 har arbetats om.
11.1
– Nytt avsnitt om felaktig utbetalning.
11.2.2
– Nytt avgörande från HFD.
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11.3.1
– Nya skrivningar om när anmälningsskyldigheten kan anses fullgjord.
11.3.2
– Nya skrivningar om särskilda skäl för eftergift.

Version 6 av denna vägledning har tagits fram med anledning av att socialförsäkringsbalken träder ikraft den 1 januari 2011. Materiella, språkliga och
kodifiering av praxis har gråmarkerats. Om det enbart är en lagparagraf
som har ändrats är den inte gråmarkerad.
4.1.2
– Kostnaden för resor till och från arbetet har höjts till 9 000 kronor från och med
inkomstår2009.
5.5.1
– Med anledning av att Pensionsmyndigheten beslutar om schabloner för
uppvärmning kostnader för hushållsel och övrig drift från med 2010, har en
anpassning gjorts i 3 § RFFS 1998:9.
5.5.2
– Borttaget att avdrag för hushållsel kan göras med faktisk kostnad eftersom det
strider mot bestämmelsen i 13 § RFFS 1998:9.
5.7.4
Exempel Karin har rättats till att 0,75% av den kommunala fastighetsavgiften ingår i
bidragsgrundande bostadskostnad.

Version 5 av denna vägledning har tagits fram med anledning av att ett
generellt avsnitt om försäkringstillhörighet har inarbetats och att förordning (EG) 883/2004 ersätter den tidigare samordningsförordningen Rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för social
trygghet. Däremot kommer förordning 1408/71 att gälla för EES-länderna,
Schweiz och tredjelandsmedborgare.
Förordningarna innebär en modernisering och förenkling av tidigare förordningar.
2.5 SofL
– Exempel Sofia har tagits bort med anledning av den ändrade processbeskrivningen
om preliminärt bostadsbidrag.
2.6 EU-rätten
– Avsnittet om förordning 1612/68 om umgängesbidrag och bidrag till
bostadskostnader omfattas inte av förordning 883/2004 eller 1408/71.
– Avsnittet om förordning 883/2004 eller 1407/71 förtydligar vilken personkrets som
avses vid bosättning i en medlemsstat för att omfattas av förordning 883/2004. Inom
EES-länder, Schweiz och tredjelandsmedborgare gäller en snävare personkrets
enligt 1408/71. I exemplen har hänvisning gjorts till förordning 883/2004.
Bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn betraktas som en
familjeförmån enligt förordning 883/2004 och förordning 1408/71. Hänvisning görs till
vägledning (2004:8) Familjeförmåner inom den Europeiska gemenskapen (EU).
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Exempel Anna och Markus har utgått.
2.6.2 Proportionering
– Hänvisning i avnittet görs till samordningsreglerna i förordningarna 883/2004 eller
1408/71.
3.1.1 Makar eller sambor som gemensamt ansöker om bostadsbidrag.
– Avsnittet hänvisar till förordning 883/2004 eller 1408/71 och till förordning 1612/68.
6.1.2 Umgängesbidrag
– Avsnittet har förtydligats med att i Sverige betraktas umgängesavdrag inte som en
familjeförmån enligt förordning 1408/71 och gör det inte heller när 883/2004 är
tillämplig.
9.1 Preliminärt bostadsbidrag
– Avsnittet hänvisar till förordning 883/2004 eller förordning 1408/71. Det hänvisar
också till vägledning (2004:8) Familjeförmåner inom den
Europeiska Unionen (EU)

Version 4 av denna vägledning har tagits fram med anledning av att den
statliga fastighetsskatten har ersatts av en ny kommunal fastighetsavgift,
kommunalt vårdnadsbidrag har införts, förtydliganden i kapitlet om
försäkringstillhörighet, ändrad tolkning av några frågor om bostadskostnad, en beskrivning av vad som gäller för bostadsbidrag och
samordning enligt 17 kap. 1 § AFL av förmåner samt en del andra
förtydliganden. Redaktionella förändringar har inte gråmarkerats.
1. Inledning
– Målet för familjepolitiken har ändrats.
2. Försäkrad enligt SofL, EG-rätten eller konvention
– Avsnittet har förtydligats. med några nya och omarbetade exempel.
2.1 SofL
– Avsnittet har förtydligats med några nya exempel.
2.1.1 Studerande
– Avsnittet har förtydligats med att en studerande som vistas utomlands mer än sex
månader inte kan behålla sitt bostadsbidrag i Sverige.
2.2 EG-rätten
– Avsnittet har förtydligats och försetts med några nya exempel.
3.2.1 Hemmavarande barn
– Avsnittet har förtydligats med vad som gäller när ett barn inte blir folkbokfört
tillsammans med en förälder när de flyttar till ny bostad.
3.2.2 Barn som tidvis bor i hushållet
– Avsnittet har förtydligats med vad som gäller när ett barn inte blir folkbokfört
tillsammans med en förälder när de flyttar till ny bostad.
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4.1.1 Vad räknas med i BGI?
– Kommunalt vårdnadsbidrag ingår i BGI. Rekryteringsbidrag ingår inte längre i BGI.
4.3.1 Inkomst av näringsverksamhet som räknas med BGI
– Avdrag för utgift för egen pension medges med högst 12 000 kronor. Skattesatsen
för aktiebolag minskas från 28 till 26, 3 procent år 2009.
4.3.2 Inkomst enligt senaste taxeringsbeslut
– Tidigare avsnitt 4.3.2 har utgått med anledning av en ändring i 21 a § som innebär
att inkomst av näringsverksamhet inte längre ska uppskattas vara minst lika hög som
fastställts vid senaste taxeringsbeslut.
4.3.2 Deklarationsblanketter
– Deklarationsblanketten för näringsverksamhet har ny beteckning.
4.5.1 Inkomst av kapital som räknas med i BGI
– Reglerna för uppskovsavdrag har förändrats. Exempel Ann har tagits bort.
4.5.3 Deklarationsblanketter
– Deklarationsblanketterna för inkomst av kapital har nya namn.
4.6.1 Utlandsinkomster som räknas med i BGI
– Exempel Rune har utgått med anledning av att det felaktigt beskriver att
arbetsinkomsten i Litauen undantas från beskattning i Sverige enligt
dubbelbeskattningsavtalet länderna emellan.
4.8 Rekryteringsbidrag
Tidigare avsnitt 4.8 har utgått eftersom rekryteringsbidrag inte betalas ut efter den 31
december 2007.
4.8 Kommunalt vårdnadsbidrag
– Kommunalt vårdnadsbidrag har införts från och med 1 juli 2008 och räknas med i
BGI.
4.10 Förmögenhet
– Bidragsgrundande förmögenhet ska beräknas enligt den upphävda lagen om statlig
förmögenhetsskatt. Dämpningsreglerna vid beräkning av en fastighets
taxeringsvärde gäller inte längre.
5.1.1 Folkbokföring
– Förtydligande av RAR 2001:8 att den även gäller barn som ingår i hushållet.
5.5.1 Vilka kostnader får räknas med?
– En ny bedömning har gjorts för tillämpningen av vilka kostnader som får räknas
med i bidragsgrundande bostadskostnad. Det gäller kostnader för kabel-TV,
anslutning till Internet m.m. Kammarrätten i Stockholm har i en dom (6747-07) uttalat
att sådana kostnader kan anses avse bostaden.
5.5.2 Vilka kostnader får inte räknas med?
– Av anledning som framgår ovan har kabel-TV, Internetanslutning m.m. tagits bort
från detta stycke. När det gäller kostnad för hushållsel ska schablonbelopp tillämpas i
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de fall det inte klart framgår av hyres- eller avgiftsspecifikationen vilken kostnad som
avser hushållsel.
5.6.1 Årsavgift och räntekostnad
– Om ett privat lån tagits med bostadsrätten som säkerhet ska
bostadsrättsföreningen ha godkänt pantsättningen.
5.7.1 Beräkning av räntekostnad
– Om ett privat lån tagits med fastigheten som säkerhet ska ett pantbrev bifogas
ansökan om bostadsbidrag som styrker förhållandena.
5.7.3 Kommunal fastighetsavgift
– En ny kommunal fastighetsavgift har ersatt den tidigare statliga fastighetsskatten.
De tidigare dämpningsreglerna för beräkning av taxeringsvärdet har upphört att gälla.
Den skattereduktion som personer över 65 år kan få påverkar inte bidragsgrundande
bostadskostnad.
7.2.2 Rätt till fortsatt bidrag – föreläggande
– Ett nytt exempel på när det kan bli aktuellt att förelägga enligt 26 § BoL.
7.2.3 Vilka ändringar kan göras muntligt?
– Borttaget att en sökande kan anmäla att ytterligare barn finns i hushållet eller att
han eller hon fått en hyreshöjning utan en formell ansökan. Det krävs en
ändringsansökan.
8.5 Utbetalning
– Ett nytt avsnitt om avdrag enligt bestämmelserna i 17 kap. 1 § AFL har lagts till.
9.1 Preliminärt bostadsbidrag
– Utlandsinkomster och stipendier ska också betraktas som preliminära. Därför har
texten att de inte skulle betraktas som preliminära tagits bort. Förtydligande att en
ansökan kan leda till två avstämningar.
9.4.1 Beräkna och fastställa slutligt bostadsbidrag
– Med anledning av ovanstående har stycket ändrats till att även inkomster som
hämtas från bostadsbidragsregistret ingår i den slutliga BGI:n.
9.4.2 Överskjutande belopp och ränta
– Förtydligande att det i praktiken endast kan bli aktuellt med utbetalning till den av
två sökande som inte senast mottog preliminärt bidrag när pengarna återgirerats till
Försäkringskassan.

Version 3 av denna vägledning har tagits fram med anledning av ändrad
tillämpning i fråga om vem som ska ingå i bidragshushållet, en regeringsrättsdom om BGI, lagändringar i fråga om fastighetsskatt samt en del andra
förtydliganden. Redaktionella förändringar har inte gråmarkerats.
2. Försäkrad enligt SofL, EG-rätten eller konvention
– Förtydligande att ställning till försäkringstillhörighet måste tas innan rätt till förmån
prövas.
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2.1.1 Studerande
– Förtydligande att en studerande som omfattas av SofL trots studier utomlands
måste bo i en bostad i Sverige för att komma ifråga för bostadsbidrag.
2.2 EG-rätten
– Förtydliganden angående förordning EEG 1408/71 och 1612/68. Ändring i exempel
Albert.
2.2.1 Proportionering
– Ändrad skrivning om proportionering mellan bidrag till bostadskostnad och särskilt
bidrag till hemmavarnade barn.
3.2.2 Barn som tidvis bor i hushållet
– Barn som bor i egen lägenhet och inte kan få eget bostadsbidrag kan ge föräldrar
rätt till bidrag om barnet bor tidvis hos dem.
4.2 Inkomst av tjänst
– Nya belopp avseende avdragsgilla kostnader.
4.3 Näringsverksamhet
– Om ett räkenskapsår som sträcker sig över ett årsskifte ska BGI begränsas till den
del som hänför sig till det aktuella kalenderåret enligt RÅ 2005 ref. 75.
4.5.1 Inkomst av kapital som räknas med i BGI
– Förtydligande att kapitalförlust uppstår vid en försäljning.
4.5.2 Barns inkomst av kapital som räknas med i BGI
– Förtydligande av att barns inkomster av kapital påverkar bidraget oavsett när under
ett kalenderår barnet får en sådan inkomst. Nytt exempel Anette.
4.7 Studiemedel
– Ny text som handlar om att studiemedel som betalats ut i början av ett kalender år
men avser året innan skulle kunna hänföras till det året.
4.8 Rekryteringsbidrag
– Rekryteringsbidrag upphör den 1 januari 2007 men kan fortfarande betalas ut
(senast den 31 december 2007) om det har beviljats under 2006.
4.10 Förmögenhet
– Förmögenhetsvärde avseende fastighet beräknas på nytt sätt.
4.11 Barns förmögenhet som räknas med i BGI
– Ny text om att familjehemsplacerat barns förmögenhet inte räknas med i BGI
5.1 Allmänt om rätt till bostadskostnad
– Umgängesbidrag kräver en egen bostad. Nytt exempel Niklas.
– Ny text om växelvis boende föräldrar.
– Hänvisning till avsnitt 5.11.3 när bostadskostnaden ska minskas enligt 35 § i RFFS
1998:9.
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5.1.1 Folkbokföring
– Ändrad text med anledning av att båda de sökande måste vara försäkrade men det
räcker att en av två personer i ett par är folkbokförd på adressen.
– Ny text om undantag från folkbokföringskravet när ett hushåll flyttat till ny bostad,
RAR 2001:8 till 21 § första stycket BoL.
5.5 Hyrd bostad
– Nytt avsnitt om make eller sambo som övertar en lägenhet med exempel Nicole.
5.5.1 Vilka kostnader får räknas med?
– Ändrad text om vilken avgift som kan räknas med i hyresbeloppet. Tidigare
skrivning om installation av kabel-TV har lett till onödiga utredningar eftersom det
normalt är betalning för grundutbud eller utökat utbud och Internet som specificeras
på hyresspecifikation och dessa är inte avgifter som avser bostaden.
5.6.1 Avgift och räntekostnad
– Förklaring av det så kallade 3-procentsavdraget.
5.71 Beräkning av räntekostnad
– Nytt stycke om lån utan säkerhet i fastigheten.
5.7.3 Fastighetsskatt
– Ny lag om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007–2009 års taxeringar.
– Rubriken ”Begränsningsregeln” har ändrats till ”Skattereduktion” för att undvika
förväxling med den nya begränsningsregeln som avser markvärdet vid beräkning av
fastighetsskatt.
– Ny text om manuell beräkning av fastighetsskatt.
5.11.3 Del av bostaden hyrs ut eller används av eget barn eller av annan
– Ändrade skrivningar om 35 § RFFS 1998:9 vilket också medfört nya exempel.
7.1.1 Ansökningsblanketter
– Uppräkning av de olika ansökningsblanketterna.
7.1.2 Nödvändiga uppgifter i ansökan
– Utökad text om vilka uppgifter som ska bifogas ansökan om bostadsbidrag.
– Nytt exempel Jonas under ”rimlighetsbedömning av lämnade inkomstuppgifter”.
– Ändrad skrivning om att hög bostadskostnad/låg inkomst kan vara en impuls till
utredning. Det handlar inte om att utreda om ”hushållet klarar sin försörjning”.
7.1.3 Ofullständig ansökan – förelägga om komplettering
– Ny text om när ett ungdomshushåll eller en barnfamilj med enbart tidvis boende
barn kan föreläggas att komplettera en ansökan om bostadsbidrag.
8. Nytt avsnitt om att avvisa eller avslå en ansökan om bostadsbidrag
8.1 Tidsram för beslut
– Ny hänvisning till avsnitt 5.1.1 Folkbokföring.
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8.3 Avvisa eller avslå en ansökan
– Nytt avsnitt som handlar om att avvisa eller avslå en ansökan om bostadsbidrag.
11.1 Ändring, omprövning och överklagande
– Utökad text om ändring och omprövning av beslut.

Version 2 av denna vägledning har tagits fram i första hand med anledning
av regeländringar i lagen om bostadsbidrag från och med den 1 januari
2006.
1.2 Hushåll som kan få bostadsbidrag
– Umgängesbidrag till föräldrar som tidvis har barn boende i hushållet.
1.3 Bosatt och folkbokförd
– Stycket har förtydligats med att man kan frångå kravet på folkbokföring även vid
tillämpning av förordning (EEG) nr 1612/68.
1.5 Beräkning av bidraget
– Se 1.2
2. EG-rätten
– Kapitlet har förtydligats och disponerats om.
2.1 SofL
– Nytt stycke om vem som har rätt till bostadsbidrag enligt SofL. Nytt exempel Emma
och Karim.
2.2 EG-rätt
– Exempel Albert har förtydligats.
Umgängesbidrag betraktas som en förmån enligt förordning (EEG) nr 1612/68.
Ett nytt exempel Isabel har tillkommit.
2.2.1 Proportionering
– Förklaring till när och varför en proportionering mellan det särskilda bidraget och
bidraget till bostadskostnaden görs.
2.3 Nordisk konvention om social trygghet
– Ny text som kort beskriver den nordiska konventionen och när den kan bli
tillämplig.
3.1 Makar, registrerade partner och sambor
– Avsnittet är ändrat med anledning av ändring av 3 § BoL. Sambor ska likställas
med makar oavsett om de har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på
samma adress.
Det har också i lagtexten förtydligats att det är den som ansöker om eller som bidrag
betalas ut till som ska visa att den bor ensam.

17 (23)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2004:10

3.1.1 Makar eller sambor som gemensamt ansöker om bostadsbidrag
– På grund av ny tolkning av vem som kan ingå i bidragshushållet har text tagits bort
och ändrats. Innebörden är i tolkningen är att bara den som är omfattad av SofL kan
räknas med hushållet.
3.1.4 Sambor
– Ny text med anledning av ny skrivning i 3 § BoL. När omständigheter talar för att ett
par bor tillsammans är det den som ansöker om eller som bidrag betalas ut till som
ska visa motsatsen.
3.2.2 Barn som tidvis bor i hushållet
– Se 1.2.
Nytt stycke med anledning av ett nytt fjärde stycke i 12 § BoL. Förälder som är under
29 år kan få bostadsbidrag som ungdomshushåll ifall kravet på bostadens storlek inte
är uppfyllt.
4.1.1 Vad räknas med i BGI?
– Ny text med anledning av ändring i 4 § tredje stycket BoL. Tilläggsbidrag till
studiebidrag eller rekryteringsbidrag är inte bidragsgrundande inkomst.
4.2 Inkomst av tjänst
– avdrag för arbetsresor får göras med 17 kronor per mil från och med 2006 års
taxering.
4.6 Utlandsinkomster
– Beskrivning av när en person räknas som obegränsat skattskyldig vilket är en
förutsättning för att räkna med inkomsten i BGI.
4.6.1 Utlandsinkomster som räknas med i BGI
– Förtydligande om vad som räknas som utlandsinkomst enligt 4 § tredje stycket
BoL. Ett nytt exempel Sabina.
4.7 Studiemedel
– Se 4.1.1
4.8 Rekryteringsbidrag
– Se 4.1.1
4.12 Generalklausulen om förmögenhetsförhållanden
– Förtydligande av när 27 § BoL kan användas och hänvisning till avsnitt 7.1.2. Vilket
förmögenhetsbelopp som kan anses vara ansenligt är borttaget.
5.5 Hyrd bostad
– Förtydligande att även muntligt avtal mellan hyresvärd och hyresgäst kan godtas
vid ansökan om bostadsbidrag.
5.6.1 Årsavgift och räntekostnad
– Text angående hur det s.k. 3-procentsavdraget påverkar bostadskostnaden har
tagits bort eftersom den kan missuppfattas om en sökande har flera lån med olika
räntesatser.
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5.7.1 Beräkning av räntekostnad
– Se 5.6.1
6. Så beräknas bidraget
– Ändringar i 14 § BoL. Det särskilda bidraget till barnfamiljer med hemmavarande
barn höjs och ett nytt umgängesbidrag införs till familjer med barn som tidvis bor i
hushållet. Bidraget till bostadskostnader beräknas endast i ett intervall, 50 procent,
vilket innebär att det blir lägre.
6.1.1 Särskilt bidrag
– Nya belopp från och med den 1 januari 2006.
6.1.2 Umgängesbidrag
– Nytt avsnitt på grund av det nya umgängesbidraget från och med den 1 januari
2006 samt med vilka belopp det kan betalas ut.
6.1.3 Både hemmavarande barn och tidvis boende barn
– Nytt avsnitt om bidragets storlek när det finns både hemmavarande barn och tidvis
boende barn i hushållet.
6.1.4 Bostadskostnadsgränser
– Bidraget till bostadskostnad beräknas från och med den 1 januari 2006 endast i ett
intervall, nämligen 50 procent av bostadskostnader mellan en lägsta och högsta
gräns beroende av antal barn.
6.1.6 Beräkning av bidrag till barnfamilj
– Se 1.2
6.1.7
– Se 1.2
7.1.2 Nödvändiga uppgifter i ansökan
– Ny text om vad det innebär att rimlighetsbedöma bidragsgrundande inkomst. Två
nya exempel, Doris och Hanna, när rimlighetsbedömningen visar att inkomstuppgifterna inte är rimliga i förhållande till hushållets utgifter och/eller bostadsstandard.
7.1.3 Ofullständig ansökan – förelägga om avvisning
– Nytt exempel Inger.
7.1.4 Ofullständig ansökan – begära komplettering
– Nytt exempel Adam.
9.6 Taxeringsändring
– Ny text med anledning av ny regel om när frågan om nytt slutligt bostadsbidrag får
tas upp. Den får inte tas upp efter utgången av femte året efter taxeringsåret.
Version 1 av denna vägledning har tagits fram i första hand med anledning av
organisationsförändringen den 1 januari 2005. Gråmarkeringar som avser ändringar i
vägledningen på grund av den, är inte medtagna i rutan ovan.
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1.2 Hushåll som kan få bostadsbidrag
– Tidigare avsnitt ”Bosatt och folkbokförd” har delats upp i två. Förtydligande att även
bidrag till kostnader för bostaden är relaterat till antal barn.
1.4 Bidragsgrundande inkomst
– Ny text att inkomst beräknas före skatteavdrag.
1.5 Beräkning av bidraget
– Tidigare avsnitt om bidragsgrundande inkomst innehöll även text som handlade om
beräkning av bidraget, varför avsnittet har delats upp i två.
1.12 Beslut kan ändras eller omprövas
– Rubriken har förtydligats så att det framgår att stycket även handlar om ändring av
beslut.
2 Hur påverkar EG-rätten och SofL bostadsbidraget?
– Ny inledning av kapitlet där förordningarna presenteras. Dessutom ett nytt stycke
om vem som kan få särskilt bidrag.
2.1 Studerande
– Ett förtydligande om vem som kan få särskilt bidrag.
3.1 Makar, registrerade partner och sambor
– Rubriken har förtydligats så att det framgår att stycket även handlar om
registrerade partner.
3.1.1 Makar eller sambor som gemensamt ansöker om bostadsbidrag
– Texten har förtydligats så att det framgår att stycket handlar om gemensam
ansökan om bostadsbidrag.
3.1.2 Makar som inte bor tillsammans
– Hänvisning till metodstödet ”Processen för att klargöra hushållets sammansättning.
3.1.4 Sambor
– Förtydligande i näst sista stycket att ”sökande bor tillsammans med annan person”
avser förälder. Nytt stycke med hänvisning till metodstödet ”Processen för att
klargöra hushållets sammansättning.
3.2 Barnfamiljer
– Uppställningen över vilka barnfamiljer som kan få bostadsbidrag har förtydligats.
Stycket om styvförälder har flyttats hit eftersom texten i prop. 1992/93:174 avser alla
barnfamiljer.
3.2.1 Förälder kan också ha rätt till bostadsbidrag när barnet bor i familjehem
– Den tidigare rubriken ”Särskilda skäl” har bytts ut.
4 Bidragsgrundande inkomst
– En del rubriker i kapitlet har ändrats så att de tydligare visar innehållet i avsnittet.
Vidare har en generell beskrivning av skatterättsliga regler för de olika inkomstslagen
lagts först i avsnittet. Därefter beskrivs vad som ingår i BGI. Dessutom ett
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förtydligande om att BGI alltid ska beräknas för tiden 1 januari–31 december. Samma
förtydligande finns i sammanfattningen.
4.1.2 Hela året räknas
– Ett förtydligande om att inkomsten inte är kopplad till en viss månad utan till en
tolftedel av kalenderårets sammanlagda inkomster.
4.2 Inkomst av tjänst
– Sjuk- och aktivitetsersättning har tagits med under intäkter.
4.3 Näringsverksamhet
– Ny text om vilka krav som ställs för att en näringsverksamhet ska anses som aktiv.
4.3.1 Inkomst av näringsverksamhet som räknas med i BGI
– Ny text om vilket ansvar en sökande med inkomst av näringsverksamhet har. Det
tidigare begreppet ”Överskottet eller underskottet ska ökas med” har genomgående
ersatts av ”Överskottet ska ökas eller underskottet minskas med”. Exempel Greta har
förtydligats med tabelluppställningar.
4.3.2 Inkomst enligt senaste taxeringsbeslut
– Ny text om hur jämförelsen i ansökan om bostadsbidrag ska jämföras med senaste
taxeringsbeslut.
4.5.1 Inkomst av kapital som räknas med i BGI
– Ny inledande text.
4.10 Förmögenhet
– Beloppet för makars skattepliktiga förmögenhet har höjts till 3 miljoner kronor.
4.10.1 Förmögenhet som räknas med i BGI
– Vissa personer som har steriliserats och fått ersättning från staten får undanta visst
belopp från förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag. Lagen gäller från 1999
men har tidigare inte uppmärksammats i vägledningen.
Ännu ett undantag från beräkningen av förmögenhet gäller från och med den 1 juli
2005. Det handlar om ersättning till neurosedynskadade.
4.11.3 Närmare om undantag enligt 5 b § BoL
– Ett förtydligande om att överförmyndaren inte har någon kontroll över förvaltningen
i de aktuella ärendena.
4.12 Generalklausulen om förmögenhetsförhållanden
– Ny beskrivande text.
5 Boendet och bostadskostnaden
– Ny inledande text.
5.1.4 När anses den sökande inte bo i bostaden?
– Ny text om rätt till särskilt bidrag.
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5.2 Bostadsyta
– Förtydligande om att förälder som har barn växelvis boende hos sig i vissa fall
räknas som umgängesförälder. Samma förtydligande finns i sammanfattningen.
5.5.1 Vilka kostnader får räknas med?
– Förtydligande om vilka tillval som är bidragsgrundande
5.6.1 Årsavgift och räntekostnad
– Nytt stycke som beskriver när räntekostnad inte räknas som bidragsgrundande.
5.7.1 Beräkning av räntekostnad
– Nytt stycke som beskriver när räntekostnad inte räknas som bidragsgrundande
5.7.3 Fastighetsskatt
– Under rubriken ”Ingen eller reducerad fastighetsskatt” har ny text om värdeår lagts
till. Det beror på att värdeåret är utgångspunkt för vilket år fastighetsskatt ska börja
betalas vid ny- eller ombyggnad.
7 Ansökan om bidrag, ändring av bidrag och anmälningsskyldighet
– Kapitlet har disponerats om en del så att avsnitt 7.1 handlar om ansökan om bidrag
och avsnitt 7.2 om ändring av bidrag.
7.1.1 Ansökningsblankett
– Underskrift av barn över 18 år behövs bara när barnet är över 18 år vid
ansökningstillfället.
7.1.2 Nödvändiga uppgifter i ansökan
– Ny beskrivande text om den sökandes ansvar för lämnade uppgifter om inkomster
som ska ligga till grund för bidraget. Försäkringskassans roll i sammanhanget har
också förtydligats.
7.1.3 Ofullständigansökan – föreläggande
Ny text om när en ansökan kan anses så ofullständig att den inte kan läggas till
grund för prövning.
7.2.2 Rätt till fortsatt bidrag – föreläggande
– Nytt avsnitt med ett exempel som ska illustrera 26 § i BoL.
8 Beslut om bostadsbidrag
– Kapitlet har förkortats väsentligt, dels med anledning av organisationsförändringen
den 1 januari 2005 dels med anledning av den nya vägledningen 2005:1 Utbetalning
av socialförsäkringsförmåner. En del rubriker har också ändrats för att tydliggöra
innehållet i avsnitten.
9.1 Preliminärt bostadsbidrag
– Ny text som förtydligar vilken inkomst som betraktas som preliminär. Annan
inkomst ska utredas mer noggrant vid ansökningstillfället.
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10.2 Krav på återbetalning av preliminärt bostadsbidrag
– Ett nytt exempel som handlar om att krav på återbetalning skulle kunna minskas
med vad som skulle ha betalats ut i bostadstillägg. Det kan bli aktuellt när rätt till
bostadsbidrag upphör retroaktivt.
10.5 Om bidragstagaren avlidit
– Beskrivning av RAR 2002:14 till 28 § första stycket BoL om återkrav har lagts till.
10.7.1 Särskilt om eftergift i samband med beslut om slutligt bostadsbidrag
– Schemat på s. 105 har ändrats så att det på ett korrekt sätt ska spegla
lagstiftningen. Anmälningsskyldigheten måste nämligen vara fullgjord även när
särskilda skäl med anledning av medicinsk eller social rehabilitering finns.
11 Övrigt
– Kapitlet har kortats ned eftersom ”Omprövning, ändring och överklagande av
Försäkringskassans beslut” beskrivs i vägledningen 2001:7.
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