HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2002:10

Historik – information om ändringar i vägledningen
2002:10 Barnbidrag
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

11

2018-12-07

1, 2, 3.1.8, 3.2.4, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.6.1, 4.6.2, 6.5,
källförteckning

10

2018-02-23

Förkortningar, sammanfattning, läsanvisningar, 1, 1.1, 2, 2.2.1, 2.2.2,
2.2.6, 3.1.8, 3.3.3, 3.4, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, källförteckning

9

2017-05-16

Förkortningar, 2.2, 2.2.3, 3.1.1, 3.2.4, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.6, 4.1.8,
4.2.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.7, 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 6.5.1, källförteckning

8

2015-06-12

Förkortningar, sammanfattning, 1, 1.1, 2.1, 2.1.4, 2.1.5, 3.1.4, 3.1.5,
3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.3, 4.1.1, 4.1.5, 4.1.7, 4.2.1, 4.3,
4.5.2, 4.5.6, 5.2, 6.1, 6.2, källförteckning

7

2014-02-28

Förkortningar, 2, 2.1.4, 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.5,
4.1.6, 4.1.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.5, 4.5.2, 4.5.8, 4.6, 5.1.1, 5.6.9, 6.1.1,
källförteckning

6

2013-01-29

1.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.6, 3, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4,
3.5, 4.2, 5.1.6, 5.2, källförteckning, historikbilaga

5

2010-11-15

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av SFB

4

2010-06-17

6.1.1, 6.2.3

3

2010-04-13

1.1, 2, 3, 3.3, 3.3.1, 3.5, 5.1.6

2

2009-02-12

Hela vägledningen har omarbetats och uppdaterats

1

2006-06-20

1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3, 3.3.2, 4, 5, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 6, 7, 7.1, 7.4, 8, 8.1.4, 9, 10

Version 11
Vägledningen har uppdaterats med anledning av lag- och förordningsändringar från
och med den 1 januari 2019. Kapitel 2 Försäkrad och gällande skydd har
strukturerats om. Texten om RAR 2002:7 (tidigare avsnitt 3.1.8) om barnbidrag med
rekommendationer om tillämpningen av 15 kap. 2 § SFB har tagits bort eftersom
tillämpningen vid barns bosättning beskrivs i vägledning 2017:1 Övergripande
bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal med hänvisning från
kapitel 2. Övriga ändringar avser förtydliganden av tillämpningen och redaktionella
ändringar. Redaktionella ändringar har inte gråmarkerats.
1 Inledning
– Texten om RAR 2002:7 har tagits bort. Tillämpningen vid barns bosättning beskrivs
i vägledning 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och
internationella avtal med hänvisning från kapitel 2.
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2 Försäkrad och gällande skydd
– Kapitlet har strukturerats om.
3.1.8 Rätt till barnbidrag när barnet går i skolan utomlands
– Avsnittet har tagits bort. Tillämpningen vid barns bosättning beskrivs i vägledning
2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal med
hänvisning från kapitel 2.
3.2.4 Skolgång utomlands
– Texten om RAR 2002:7 har tagits bort. Tillämpningen vid barns bosättning beskrivs
i vägledning 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och
internationella avtal med hänvisning från kapitel 2.
3.3.3 Barn som har fyllt 16 år
– Exemplet har uppdaterats med anledning av att anmälningskravet för flerbarnstillägg för barn som studerar med studiehjälp har tagits bort från och med den 1
januari 2019.
Olovlig frånvaro
– Avsnittet har uppdaterats med anledning av att anmälningskravet för flerbarnstillägg för barn som studerar med studiehjälp har tagits bort från och med den 1
januari 2019. Text har tagits bort.
Ett exempel har uppdaterats.
När den studerande nekas studiehjälp
– Avsnittet har förtydligats med att Försäkringskassan endast kan pröva rätten till
flerbarnstillägg för studerande som inte får studiehjälp, om det finns ett beslut från
CSN om att studiehjälp har nekats.
4.3.1 Sammanräkning av barn
– Avsnittet har uppdaterats med de situationer där anmälningskravet för flerbarnstillägg vid sammanräkning av barn har tagits bort från och med den 1 januari 2019.
Exemplet har uppdaterats.
4.3.2 Mottagare av flerbarnstillägg
– Exemplet har uppdaterats med anledning av att anmälningskravet har tagits bort
för flerbarnstillägg när bidragsmottagarna inte bor tillsammans med det gemensamma barnet och när någon av dem inte får barnbidrag för det gemensamma
barnet och när det i underlaget för flerbarnstillägget inte ingår ett gemensamt barn
som är fött den 1 mars 2014 eller senare.
4.3.3 Barn som har fyllt 16 år
– Avsnittet har uppdaterats med anledning av att anmälningskravet för flerbarnstillägg för barn som studerar med förlängt barnbidrag eller studiehjälp har tagits bort
från och med den 1 januari 2019.
4.6.1 Bestämmelser från och med den 1 mars 2014
– Rubriken är ny. Stycket om övergångsbestämmelser till 16 kap. 12 § SFB har tagits
bort. Övriga ändringar är endast redaktionella.
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4.6.2 Bestämmelser från och med den 1 januari 2019
– Avsnittet är nytt och beskriver övergångsbestämmelser till lag- och förordningsändringarna från och med den 1 januari 2019.
6.5 Beslut
– Vägledning 2018:1 Rättelse och ändring av beslut har lagts till.
Källförteckning
– En proposition och en vägledning har lagts till.

Version 10
Vägledningen har uppdaterats med anledning av regeländringar från och med den 1
januari 2018 och den 1 mars 2018. Kapitel 2 Hur bosättningen påverkar rätten till
barnbidrag har ersatts av en standardtext för alla vägledningar Försäkrad och
gällande skydd med anledning av den nya vägledningen 2017:1 Övergripande
bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal. Övriga ändringar avser
flyttade avsnitt och förtydliganden.
Förkortningar
– RegR (Regeringsrätten), SFBP (Lagen [2010:111] om införande av socialförsäkringsbalken), SofL (Socialförsäkringslagen [1999:799]), UF (Utlänningsförordningen [2006:97]) och UL (Utlänningslagen [2005:716]) har tagits bort.
Sammanfattning
– Sammanfattningen har reviderats med anledning av ändringarna i kapitel 2.
Läsanvisningar
– Läshänvisningarna har reviderats med anledning av en ny standardtext.
1 Inledning
– Avsnittet har förtydligats med att begreppet barnbidrag avser allmänt barnbidrag,
förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. Beskrivning av vem som har rätt till
förmånerna har tagits bort eftersom det framgår av kapitel 2.
1.1 Bosättningsbaserad förmån
– Avsnittet har tagits bort med anledning av att det nya kapitlet 2 Försäkrad och
gällande skydd innehåller hänvisningar till Vägledning 2017:1.
2 Försäkrad och gällande skydd
– Kapitlet är nytt och har ersatt kapitlet Hur bosättningen påverkar rätten till
barnbidrag. Kapitlet innehåller en standardtext för alla vägledningar. Tidigare avsnitt i
kapitel 2 har tagits bort med anledning av att den nya standardtexten innehåller
hänvisningar till Vägledning 2017:1. Avsnitt 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.6 har flyttats.
2.2.1 Ansökan om barnbidrag som familjeförmån
– Avsnittet har flyttats till avsnitt 6.2.1.
2.2.2 Metodstöd – utredningsblankett
– Avsnittet har flyttats till avsnitt 6.2.2.
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2.2.6 Rätt till barnbidrag när barnet går i skolan utomlands
– Avsnittet har flyttats till avsnitt 3.1.8.
3.1.8 Rätt till barnbidrag när barnet går i skolan utomlands
– Avsnittet har flyttats från avsnitt 2.2.6.
Avsnittet har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i skollagen från och
med den 1 januari 2018. Dessa innebär att den obligatoriska skolplikten gäller från
och med höstterminen det kalenderår när barnet fyller 6 år och ska tillämpas för
första gången på utbildningar från och med höstterminen 2018. (Prop. 2017/18:9
Skolstart vid 6 års ålder s. 13)
3.3.3 Barn som har fyllt 16 år
– Texten om manuella bevakningar har tagits bort eftersom åtgärdsimpulser skapas
maskinellt när studiebidraget inte betalas ut.
3.4 Förmåner av motsvarande karaktär
– Avsnittet har kompletterats med hänvisning till Vägledning 2017:1.
5.1.1 Hur beräknas flerbarnstillägg vid delat allmänt och förlängt barnbidrag?
– Beloppet för allmänt barnbidrag har ändrats från 1 050 kronor till 1 250 kronor med
anledning av en regeländring från och med den 1 mars 2018. Allmänt och förlängt
barnbidrag höjs med 200 kronor per månad och barn.
Beloppet för delat allmänt barnbidrag har ändrats från 525 kronor till 625 kronor.
5.2.1 Allmänt barnbidrag
– Beloppet för allmänt barnbidrag har ändrats från 1 050 kronor till 1 250 kronor.
Beloppet för delat allmänt barnbidrag har ändrats från 525 kronor till 625 kronor.
5.2.2 Förlängt barnbidrag
– Beloppet för förlängt barnbidrag har ändrats från 1 050 kronor till 1 250 kronor.
6.2.1 Ansökan om barnbidrag som familjeförmån
– Avsnittet har flyttats från avsnitt 2.2.1.
6.2.2 Metodstöd – utredningsblankett
– Avsnittet har flyttats från avsnitt 2.2.2.
Källförteckning
– En EG-förordning har tagits bort. Fem konventioner har lagts till. Sex lagar har
tagits bort och en har lagts till. Tre förordningar har tagits bort. Ett allmänt råd har
tagits bort. Fyra propositioner har tagits bort och en har lagts till. Fyra domar har
tagits bort. Tre vägledningar har tagits bort och en har lagts till.

Version 9
Vägledningen har uppdaterats med anledning av en regeländring från och med den 1
januari 2017. Vägledningen har även uppdaterats med placeringsformen stödboende
som infördes den 1 januari 2016 samt reviderats på grund av ett avgörande i Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 43). Övriga ändringar gäller förtydliganden
eller ändringar av tillämpningen.
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Förkortningar
– Förvaltningslagen (FL) har lagts till.
2.2 Barns bosättning
– Rubriken är ny.
Avsnittet har kompletterats med retroaktivitetsbestämmelser för utbetalning av
barnbidrag beroende av om barnet är folkbokfört och bosatt i Sverige eller bosatt i ett
annat EU/EES-land eller Schweiz.
2.2.3 Hur påverkas barnbidraget om en person har uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt?
– Avsnittet har reviderats med anledning av HFD 2016 ref. 43.
3.1.1 Ändrade förhållanden
– Rubriken är ny.
Avsnittet har kompletterats med hur artikel 59 i förordning 987/2009 ska tillämpas när
rätten till barnbidrag uppstår den första dagen i en månad och det har funnits rätt till
familjeförmåner föregående månad i det andra medlemslandet.
Hänvisning till vägledning (2004:8) EU-familjeförmåner har lagts till.
3.2.4 Skolgång utomlands
– Avsnittet har kompletterats med att förlängt barnbidrag kan betalas ut för ett barn
som går i skolan i ett EU/EES-land eller Schweiz, trots att skolan inte tar emot
svenskt statsbidrag.
3.3.1 Sammanräkning av barn
– Avsnittet har kompletterats med hur sambolagen ska tillämpas vid sammanräkning
av barn för flerbarnstillägg när fler än två föräldrar bor tillsammans och har
gemensamt hushåll.
Avsnittet har uppdaterats med att även barn som vårdas i ett stödboende inte får
räknas samman med andra barn vid bedömningen av flerbarnstillägg.
4.1.1 Gemensam vårdnad
– Avsnittet har kompletterats med hänvisning till avsnitt 4.6 om
övergångsbestämmelser.
4.1.3 Omyndig förälder
– Avsnittet är nytt och beskriver tillämpningen vid utbetalning av barnbidrag när
föräldrar är omyndiga.
4.1.6 Delat barnbidrag när barnet bor växelvis
– Avsnittet är omskrivet och har förtydligats kring bevisbördan angående barns
boende vid anmälan om delat barnbidrag när föräldrarna inte är överens.
4.1.8 Utbetalning till fel förälder
– Avsnittet har kompletterats med att tillämpningen vid utbetalning till fel förälder inte
bara gäller i formella situationer som vid ändrad vårdnad och försäkringstillhörighet,
samt exempel på sådana situationer.
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4.2.1 Barn som har fyllt 18 år
– Avsnittet har uppdaterats med att barn som har fyllt 18 år eller gift sig får bidraget
utbetalt till sig själv också om barnet vårdas i ett stödboende.
4.5 Särskilda undantag för allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och
flerbarnstillägg
– Avsnittet har uppdaterats med att undantagen från de vanliga reglerna om
bidragsmottagare av barnbidrag även gäller barn som vårdas i ett stödboende.
Avsnittet har förtydligats med att när det gäller barn som vårdas i ett stödboende eller
hem för vård eller boende inom socialtjänsten sker ändring av bidragsmottagare från
och med ingången av den månad som barnet faktiskt vårdas där, oberoende av när
begäran är lämnad till Försäkringskassan.
Orsaken till skillnaden i tillämpning vid olika placeringar har förtydligats.
4.5.2 Ett barn är placerat i ett familjehem genom socialnämnd
– Släktinghem har lagts till som exempel på ett familjehem.
4.5.7 Stödboende eller hem för vård eller boende inom socialtjänsten
– Rubriken har ändrats.
Avsnittet har uppdaterats med att bestämmelsen om utbetalning av barnbidrag vid
placering i hem för vård eller boende gäller även vid vård i stödboende.
Avsnittet har kompletterats med definition av ett stödboende.
Avsnittet har förtydligats med att vid återplacering från ett stödboende eller ett hem
för vård eller boende inom socialtjänsten, hos en vårdnadshavare, ändras bidragsmottagaren från månaden efter återplaceringen, oberoende av när socialnämnden
har lämnat en begäran om ändring till Försäkringskassan. Detsamma gäller om
socialnämnden omplacerar ett barn från ett stödboende eller hem för vård eller
boende inom socialtjänsten till ett familjehem.
5.1.1 Hur beräknas flerbarnstillägg vid delat allmänt och förlängt barnbidrag?
– Avsnittet har uppdaterats med nya belopp m a a en regeländring från och med den
1 januari 2017.
Tre exempel har uppdaterats.
5.2.3 Flerbarnstillägg
– Avsnittet har uppdaterats med nytt belopp m a a en regeländring från och med den
1 januari 2017.
5.2.4 Förlust av bidrag
– Avsnittet har förtydligats.
5.2.5 Preskription
– Avsnittet har förtydligats.
6.5.1 Beslutsbrev
– Avsnittet är nytt och beskriver den individuella underrättelseplikten.
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Källförteckning
– Två propositioner har lagts till.
En HFD-dom har lagts till.

Version 8
Vägledningen har reviderats med anledning av ändrad tillämpning och förtydliganden
bland annat på grund av regeländringarna från och med den 1 mars 2014 samt två
avgöranden i HFD. Utgivna Informationsmeddelanden gällande barnbidrag har
arbetats in i den nya versionen.
Dessutom har det tydliggjorts att begreppet barnbidrag avser allmänt barnbidrag,
förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg. När alla delförmånerna avses, anges
Barnbidrag och i övriga fall anges respektive delförmån. Dessa ändringar och
redaktionella ändringar har inte gråmarkerats.
Förkortningar
– Kammarrätten i Jönköping har tagits bort. Högsta förvaltningsdomstolen och
Kammarrätterna i Göteborg och Stockholm har lagts till.
Sammanfattning
– Texten om införandet av SFB har tagits bort.
1 Inledning
– Avsnittet har kompletterats med, att barn och bidragsmottagare ska vara
försäkrade i Sverige för rätt till barnbidrag samt när flerbarnstillägg betalas ut.
1.1 Bosättningsbaserad förmån
– Avsnittet har kompletterats med att en person som får pension från Sverige kan ha
rätt till barnbidrag enligt förordning 883/2004 samt att samordningsbestämmelserna
gäller inom EU och i EES-länderna och Schweiz.
2.1 Bedömning av försäkringstillhörighet
– Avsnittet har uppdaterats med anledning av HFD 2014 ref 64.
2.1.4 Synnerliga skäl
– Rubriken har ändrats från Barns bosättning till Synnerliga skäl.
Avsnittet har kompletterats med att synnerliga skäl för att bevilja barnbidrag utan att
barnet har beviljats uppehållstillstånd även kan anses finnas om någon av
föräldrarna anses bosatt i Sverige när barnet föds.
2.1.5 Utlandsvistelse
– Avsnittet har kompletterats med att reglerna som gäller förmåner vid vistelse inom
ett annat EU- eller EES-land även gäller vid vistelse i Schweiz.
Texten angående uppehållsrätt har tagits bort eftersom frågan inte är aktuell för
bosättningsbedömning enligt förordning 883/2004.
3.1.4 Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige
– Avsnittet har uppdaterats med anledning av HFD 2014 ref. 45.
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3.1.5 Ensamkommande barn som söker asyl i Sverige
– Avsnittet har uppdaterats med anledning av HFD 2014 ref. 45.
Tolkningen att ett barn faktiskt ska vistas i ett familjehem för att allmänt och förlängt
barnbidrag ska betalas till familjehemsförälder har ändrats. Texten angående kravet
på faktisk vistelse i familjehemmet har därför tagits bort.
Avsnittet har uppdaterats med att bidrag inte ska betalas ut när det för samma tid har
betalats ut dagersättning av Migrationsverket för barnet.
Avsnittet har även uppdaterats med att ett ensamkommande barn måste ha en
särskilt förordnad vårdnadshavare för att kommunen ska få bidraget när barnet
vårdas i hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
Ändringar har gjorts i de två exemplen.
3.2 Förlängt barnbidrag
– Avsnittet har kompletterats med att förlängt barnbidrag inte betalas ut för barn som
går i en fristående skola som är statsunderstödd eller står under statlig tillsyn.
3.2.1 Vem lämnar uppgifter om barns skolgång?
– Avsnittet har kompletterats med att även studieavbrott ska anmälas av skolan när
förlängt barnbidrag betalas ut.
3.2.2 Om studier avbryts
– Exemplet har tagits bort.
3.2.3 Om studier återupptas
– Exemplet har tagits bort.
3.3.1 Sammanräkning av barn
– Avsnittet har uppdaterats med att det räcker med att barn över 16 år bedriver
studier som ger rätt till studiehjälp och inte behöver få studiehjälp för att två föräldrar
som bor ihop ska få räkna ihop barnen vid beräkning av flerbarnstillägg.
Avsnittet har kompletterats med att barn som har sitt boende inom kommunen inte
får räknas med för flerbarnstillägg, även om allmänt barnbidrag betalas till en eller två
vårdnadshavare.
3.3.3 Barn som har fyllt 16 år
– Tre exempel har tagits bort.
Avsnittet har kompletterats med tillämpningen vid olovlig frånvaro. Tre exempel har
lagts in.
Avsnittet har kompletterats med ett nytt stycke om tillämpningen och hanteringen när
den studerande nekas studiehjälp.
4.1.1 Gemensam vårdnad
– De tre sista styckena är flyttade från avsnitt 4.1.5. Texten är delvis ändrad med
anledning av HFD 2014 ref. 64.
4.1.5 Om bara en förälder är försäkrad i Sverige
– Avsnittet är flyttat till avsnitt 4.1.1, Gemensam vårdnad.
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4.1.5 Delat barnbidrag när barnet bor växelvist
– Avsnittet har kompletterats med att även när ett barn i genomsnitt vistas 12 dygn
eller mer per månad hos den anmälande föräldern har denna förälder gjort det
sannolikt att växelvist boende föreligger.
Avsnittet har uppdaterats med att det allmänna och det förlängda barnbidraget delas
månaden efter att den anmälande föräldern visat att barnet bor växelvist.
4.1.7 Utbetalning till fel förälder
– Avsnittet är nytt och beskriver hanteringen när utbetalning har gjorts till fel förälder.
4.2.1 Barn som har fyllt 18 år
– Avsnittet har kompletterats med att reglerna om mottagare av förlängt barnbidrag
för ett myndigt eller gift barn, även gäller då barnet placerats av socialnämnden i ett
familjehem eller om barnet vårdas i ett hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
4.3 Flerbarnstillägg
– Avsnittet har kompletterats med att en särskilt förordnad vårdnadshavare inte kan
vara mottagare av flerbarnstillägg för ett myndigt barn.
4.5.2 Ett barn är placerat i ett familjehem genom socialnämnd
– Texten angående kravet på att barnet faktiskt ska vistas i familjehemmet för
utbetalning av allmänt och förlängt barnbidrag till familjehemsföräldern har tagits bort.
Avsnittet har kompletterats med ändrad tillämpning när socialnämnden omplacerar
ett barn från ett familjehem till ett annat familjehem eller återplacerar ett barn hos en
vårdnadshavare.
4.5.6 Hem för vård eller boende inom socialtjänsten
– Avsnittet har kompletterats med att kommunerna har rätt att få allmänt barnbidrag
för barn som är placerade för vård och boende inom Statens Institutionsstyrelse.
5.2 Utbetalning
– Avsnittet har kompletterats med att det vid manuella utbetalningar och
utbetalningar med höga belopp finns speciella riktlinjer samt att mer finns att läsa i
vägledning 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar.
6.1 Anmälningsskyldighet
– Avsnittet har kompletterats med var anmälningsskyldighet om förändringar som
kan påverka rätten till och storleken på EU-familjeförmåner framgår.
6.2 Ansökan
– Avsnittet har kompletterats med att anmälan inte behöver göras om Försäkringskassan har kännedom om en ändring.
Källförteckning
– En lag har lagts till. Två kammarrättsdomar har tagits bort. Två HFD-domar och
fyra kammarrättsdomar har lats till. Namnet på barnbidragsprocessen har
uppdaterats. En riktlinje har lagts till.
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Version 7
Vägledningen har reviderats med anledning av regeländringar från och med den 1
mars 2014. Kapitel 2 om försäkringstillhörighet har tagits bort liksom de delar i kapitel
3 som rör försäkringstillhörighet, regler i EG-förordningar etc. Övriga ändringar avser
ändrad tillämpning och förtydliganden.
Förkortningar
– Två kammarrättsdomar har lagts till.
2 Försäkringstillhörighet
– Kapitlet har tagits bort.
2 Hur bosättningen påverkar rätten till barnbidrag
– De delar som rör försäkringstillhörighet, regler i EG-förordningar etc har tagits bort.
I stället hänvisas till berörda vägledningar.
2.1.4 Barns bosättning
– Avsnittet har kompletterats med ytterligare exempel på synnerliga skäl för att
bevilja barnbidrag utan att ett barn har uppehållstillstånd.
3.1.1 Adoption av barn från utlandet
– Avsnittet har kompletterats med att även blivande adoptivföräldrar som har tagit
emot ett barn som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige likställs med föräldrar i
fråga om rätten att få barnbidrag.
3.1.4 Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige
– Avsnittet är nytt och beskriver den ändrade tillämpningen när barn saknar
vårdnadshavare i Sverige. Tolkningen av 16 kap. 2 § SFB har ändrats p g a två
kammarrättsdomar.
3.1.5. Ensamkommande barn
– Avsnittet har förtydligats med att ett barn faktiskt ska vistas i ett familjehem för att
familjehemsföräldern ska få barnbidrag. Ett exempel har förtydligats.
3.1.6 Växelvist boende
– Rubriken har ändrats från Delat barnbidrag vid växelvist boende till Växelvist
boende. Endast begreppet växelvist boende beskrivs i avsnittet eftersom
barnbidraget kan delas även när barnet inte bor växelvist.
4 Bidragsmottagare
– Ett nytt stycke har lagts in med hänvisning till övergångsbestämmelserna till
föreskrifterna i SFB som har trätt i kraft den 1 mars 2014.
4.1.1 Gemensam vårdnad
– Avsnittet har uppdaterats angående bestämmelserna om bidragsmottagare vid
gemensam vårdnad. Ett exempel har lagts in.
4.1.2 Ensam vårdnad
– Avsnittet har uppdaterats angående bestämmelserna om bidragsmottagare när
ensam vårdnad övergår till gemensam vårdnad. Exemplet har tagits bort.
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4.1.5 Vem av föräldrarna har rätt att vara bidragsmottagare?
– Avsnittet har tagits bort.
4.1.5 Om bara en förälder är försäkrad i Sverige
– Rubriken har ändrats från Om en förälder är självständigt försäkrad och omfattad
av ett annat medlemslands socialförsäkring till Om bara en förälder är försäkrad i
Sverige. Avsnittet har uppdaterats angående om endast en av vårdnadshavarna är
försäkrad i Sverige.
4.1.6 Delat barnbidrag när barnet bor växelvist
– Avsnittet har uppdaterats angående delat barnbidrag när barn bor växelvist. Två
exempel har tagits bort.
4.1.7 Anmälan om delat barnbidrag
– Ett nytt avsnitt har lagts in med beskrivning av att anmälan om delat barnbidrag ska
avslås om växelvist boende inte är styrkt.
4.3.1 Sammanräkning av barn
– Avsnittet har uppdaterats angående undantaget från kravet på anmälan vid
sammanräkning av barn för flerbarnstillägg. Ett exempel har lagts in.
4.3.2 Mottagare av flerbarnstillägg
– Ett nytt avsnitt har lagts in med beskrivning av bestämmelserna om mottagare av
flerbarnstillägg. Ett exempel har lagts in.
4.5 Särskilda undantag för allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och
flerbarnstillägg
– Synnerliga skäl har ändrats till särskilda skäl.
4.5.2 Ett barn är placerat i ett familjehem genom socialnämnd
– Avsnittet är uppdaterat angående att barnbidraget kan delas mellan familjehemsföräldrar.
4.5.8 Särskilda skäl
– Rubriken har ändrats från Synnerliga skäl till Särskilda skäl. Avsnittet har
uppdaterats angående bestämmelserna om särskilda skäl.
4.6 Övergångsbestämmelser
– Avsnittet är nytt och beskriver övergångsbestämmelserna till föreskrifterna i SFB
som har trätt i kraft den 1 mars 2014.
5.1.1 Beräkning
– Avsnittet har uppdaterats angående bestämmelserna om beräkning av flerbarnstillägg. Tre nya exempel har lagts in. De två befintliga exemplen har kompletterats
med rubriken Växelvist boende.
5.6.9 Metodstöd – synnerliga skäl
– Metodstödet har tagits bort.
6.1.1 Allmänt barnbidrag
– Punkten om anmälningsskyldighet vid upphört växelvist boende har tagits bort.
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Källförteckning
– Två kammarrättsdomar har lagts till.

Version 6
1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den
1 juni 2012 samt att förordning 492/2011 har ersatt förordning 1612/68. Utgivna
Informationsmeddelanden gällande allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och
flerbarnstillägg har arbetats in i den nya versionen. För övrigt har förtydliganden
gjorts. Historikinformationen har publicerats i en historikbilaga som är skild från
vägledningen.
1.1 Bosättningsbaserad förmån
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 inte gäller för
EES-länderna sedan den 1 juni 2012.
2.2 EU:s samordningsbestämmelser
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012.
2.2.1 Länder som omfattas av bestämmelserna
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012.
2.2.6 Bestämmelser om tillämplig lagstiftning
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012.
3 Hur bosättningsbegreppet påverkar rätten till barnbidrag
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 inte gäller för EESländerna sedan den 1 juni 2012.
3.1.2 Uppehållstillstånd och uppehållsrätt
– Rubriken Barns bosättning är ny. Avsnittet har förtydligats med när ett barn anses
bosatt och berättigat till förmån om det omfattas av synnerliga skäl.
3.1.3 Utlandsvistelse
– Rubrikerna Rätt till barnbidrag när barnet går i skolan utomlands, Vad räknas som
obligatorisk skolgång? och Orsaken till att barnet går i skolan utomlands har
betydelse för rätten till barnbidrag är nya. Avsnittet har förtydligats avseende barns
skolgång utomlands.
3.1.5 Metodstöd – innehållande av barnbidrag
– Skrivningen har ändrats med anledning av att dokument hanteras i elektroniska
akter i ÄHS från och med den 13 november 2011.
3.3 EU-rätten
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012 samt att
förordning 492/2011 har ersatt förordning 1612/68.
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3.3.1 Förordningarna 883/2004 och 1408/71
– Rubriken Förordningarna 883/2004 och 1408/71 och avsnittet därunder har tagits
bort eftersom det finns ett avsnitt om personkretsen i förordning 883/2004 i kapitel 2
Försäkringstillhörighet.
– Rubriken Hur påverkas barnbidraget av förordningarna 883/2004 och 1408/71? har
ändrats till Hur påverkas barnbidraget av förordningen 883/2004? och styckena
därunder har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 och tillämpningsförordning 574/72 inte gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012 samt att
förordning 492/2011 har ersatt förordning 1612/68.
3.3.2 Ansökan om barnbidrag som familjeförmån
– Avsnittet är nytt och beskriver hur ett anspråk på barnbidrag ska hanteras när
föräldern inte omfattas av svensk lagstiftning och den andra föräldern inte utnyttjar
sin rätt att ansöka.
3.3.3 Metodstöd - utredningsblankett
– Metodstödet är nytt och beskriver när den interna utredningsblanketten FK 5197
kan användas.
3.4 Nordisk konvention om social trygghet
– Avsnittet har tagits bort eftersom det inte längre är aktuellt att tillämpa nordiska
konventionen för de länder som omfattas av förordning 883/2004.
3.5 Övriga konventioner
– Avsnittet har tagits bort eftersom det inte längre är aktuellt att tillämpa konventioner
för de länder som omfattas av förordning 883/2004.
4.2 Förlängt barnbidrag
– Avsnittet har ändrats på grund av ändring i 15 kap. 5 § SFB den 1 juli 2011.
5.1.6 Om en förälder är självständigt försäkrad och omfattad av ett annat
medlemslands socialförsäkring
– Avsnittet har ändrats med anledning av att förordning 1408/71 inte gäller för
EES-länderna sedan den 1 juni 2012.
5.2 Delat barnbidrag
– Avsnittet har förtydligats med från och med när ändring av bidragsmottagare sker
när ett barn, efter att ha bott växelvist hos föräldrarna, börjar bo varaktigt hos endast
en av dem och de låter bli att anmäla vem som ska vara bidragsmottagare. Ett nytt
exempel har lagts in.
Källförteckning
– Förordningarna 1408/71 och 574/72 har tagits bort med anledning av att de inte
gäller för EES-länderna sedan den 1 juni 2012. Förordning 492/2011 har ersatt
förordning 1612/68. Skollagen (2010:800) har ersatt skollagen (1985:1100).
Historikbilaga
– Bilagan är flyttad till ett separat dokument.
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Version 5
Vägledningen har omarbetats med anledning av att SFB trätt i kraft den 1 januari
2011. Avsnitt med språkliga ändringar har gråmarkerats men inte avsnitt med enbart
ändringar av laghänvisningar.
Version 4
Vägledningen har reviderats med anledning av regeländringarna från och med den 1
juli 2010.
6.1.1. Hur beräknas flerbarnstillägg vid delat barnbidrag?
– Avsnittet har uppdaterats med nya belopp avseende flerbarnstillägg.
6.2.3. Flerbarnstillägg
– Avsnittet har uppdaterats med nya belopp avseende flerbarnstillägg.

Version 3
Vägledningen har reviderats med anledning av införandet av förordning (EG)
883/2004 och tillämpningsförordning (EG) 987/2009 från och med den 1 maj 2010.
1.1 Bosättningsbaserad förmån
– Avsnittet har kompletterats med uppgift om förordning (EG) 883/2004.
2 Försäkringstillhörighet
– Kapitlet är nytt.
3 Hur bosättningsbegreppet påverkar rätten till barnbidrag
– Avsnittet har kompletterats med uppgift om förordning (EG) 883/2004.
3.3 EU-rätten
– Avsnittet har omarbetats och kompletterats med information om förordning (EG)
883/2004 och tillämpningsförordning (EG) 987/2009.
3.3.1 Förordning 883/2004 och 1408/71
– Avsnittet har kompletterats med information om vilka som omfattas och hur
barnbidraget påverkas av respektive förordning.
3.5 Övriga konventioner
– Avsnittet har kompletterats med uppgift om förordning 883/2004.
5.1.6 Om en förälder är självständigt försäkrad och omfattad av ett annat
medlemslands socialförsäkring
– Avsnittet har kompletterats med uppgift om var man kan läsa mer om hur anmälan
om barnbidrag kan göras och vem som kan vara bidragsmottagare för barnbidrag när
Sverige har primärt och sekundärt ansvar för att betala ut barnbidrag med tillämpning
av förordningarna.
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Version 2
Vägledningen har reviderats i samband med att Produktionsprocessen för barnbidrag
har skapats. Utgivna Informationsmeddelanden (Im) gällande allmänt barnbidrag,
förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg har arbetats in i den nya versionen.
1 Inledning
– Kapitlet är omarbetat och har delats upp i fler avsnitt för att göra kapitlet mer
lättläst. Beskrivningen av bidragens storlek är flyttade till kap. 5 Beräkning och
utbetalning.
1.2 Administration
– Avsnittet är nytt och ersätter hela kap. 9 Behörig länsorganisation. Det är anpassat
till organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
2 Hur bosättningsbegreppet påverkar rätten till barnbidrag
– Kapitlet har fått en ny rubrik och har även omarbetats för att göra det mer lättläst.
Kapitlet har också utökats med nya avsnitt och nya metodstöd. Beskrivningen om
rätten till barnbidrag vid utlandsvistelse (RÅ 2004 ref. 21) är omarbetad.
2.1.2 Uppehållstillstånd och uppehållsrätt
– Texten är utökad och redigerad och beskriver hur uppehållstillstånd och
uppehållsrätt påverkar rätten till barnbidrag.
2.1.3 Utlandsvistelse
– Ett nytt stycke om regelbunden utlandsvistelse har lagts till och exemplet vid
vistelse utanför ett EU- eller EES-land är ändrat.
2.1.4 Innehållande av barnbidrag vid utlandsvistelse
– Avsnittet är nytt och beskriver hur rätten till barnbidrag påverkas vid en
utlandsvistelse som är eller som kan antas vara längre än ett år.
2.1.5 Metodstöd – innehållande av barnbidrag
– Metodstödet är nytt och beskriver hur hanteringen av ett innehållande av
barnbidrag ska göras.
2.2.4 Biståndsarbetare med flera
– Bilaga 1 med Ideella organisationer med biståndsverksamhet är borttagen, i stället
har ett metodstöd lagts in.
2.2.5 Metodstöd – organisationer med biståndsverksamhet
– Metodstödet är nytt och beskriver vilka ställningstaganden som ska göras gällande
en biståndsorganisation innan rätten till barnbidrag kan bedömas.
2.2.6 Familjemedlemmar till personkategorier ovan
– Texten har utökats med anledning av ett nytt rättsfall gällande tillkommande
familjemedlemmar under utlandsvistelse.
2.3 EG-rätten
– Avsnittet är nytt och beskriver bestämmelserna kring EG-rätten och hur dessa
påverkar rätten till barnbidrag.
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2.4 Nordisk konvention om social trygghet
– Avsnittet ersätter tidigare 2.7 Särskilt om studerande i Norden. Texten är redigerad
och utökad.
3 Allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg
– Kapitlet har fått en ny rubrik, det har delats upp i fler avsnitt och tidigare avsnitt har
omarbetats för att göra kapitlet mer lättläst.
3.1.1 Adoption av utländskt barn
– Avsnittet ersätter tidigare avsnitt 3.1.2 Rätten inträder vid adoption av utländskt
barn. Texten har utökats, se tredje stycket.
3.1.2 Metodstöd – bestämmande av tidpunkt när föräldrarna fick barnet i sin vård
– Metodstödet är nytt och beskriver hur Försäkringskassan hanterar en lämnad
uppgift om när föräldrar fick barnet i sin vård.
3.1.3 Ensamkommande barn
– Avsnittet är nytt och beskriver ensamkommande barns rätt till barnbidrag.
3.2 Förlängt barnbidrag
– Tredje stycket har utökats gällande när rätten till förlängt barnbidrag upphör.
3.2.2 Om studier avbryts
– Avsnittet och exemplet är nya. De beskriver hur avbrutna studier påverkar rätten till
förlängt barnbidrag.
3.2.3 Om studier återupptas
– Avsnittet och exemplet är nya. De beskriver hur återupptagna studier påverkar
rätten till förlängt barnbidrag.
3.2.4 Vem lämnar uppgifter om elevers skolgång?
– Avsnittet är nytt och beskriver vem som ska lämna uppgifter om elever som inte får
förlängt barnbidrag automatiskt.
3.3.2 Metodstöd – sammanräkning av barn
– Metodstödet är nytt och beskriver hur ett barn som har fyllt 18 år kan sammanräknas med en tidigare bidragsmottagare för att barnet ska räknas med vid
beräkningen av flerbarnstillägg.
3.3.3 Studerande som har fyllt 16 år
– Texten är utökad och flera exempel har lagts in. Beskrivningen av faktiskt och
växelvis boende är ny.
3.4 Förmåner av motsvarande karaktär
– Avsnittet är nytt och ersätter fjärde stycket i tidigare avsnitt 2.5.2 Utländska
medborgare. Ett nytt exempel har lagts in.
4 Bidragsmottagare
– Kapitlet har fått en ny rubrik och innehåller avsnitt om vem som kan vara
bidragsmottagare för allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg
(avsnitten var i föregående version inarbetade i kap. 3). Fler avsnitt har också lagts
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till och tidigare avsnitt är omarbetade för att göra kapitlet mer lättläst. Nya metodstöd
har tillkommit.
4.1.3 Vem av föräldrarna har rätt att vara bidragsmottagare?
– Avsnittet är nytt och beskriver vem som har rätt att få barnbidraget om föräldrarna
har gemensam vårdnad. Två nya exempel har lagts in.
4.1.4 Vad gäller om barnet bor varaktigt hos endast en förälder?
– Avsnittet är nytt och innehåller tidigare beskrivning om vem som kan vara
bidragsmottagare för barnbidrag om barnet bara bor stadigvarande tillsammans med
en förälder. Ett nytt exempel har lagts in.
4.1.5 Metodstöd – bedömning av barnets faktiska boende
– Metodstödet är nytt och beskriver vilka faktorer Försäkringskassan tar hänsyn till
vid bedömningen av hos vilken förälder barnet anses bo varaktigt hos.
4.1.6 Om en förälder är självständigt försäkrad och omfattad av ett annat
medlemslands socialförsäkring
– Avsnittet är nytt och beskriver vem som kan vara bidragsmottagare om en förälder
arbetar och är försäkrad i ett annat EU- eller EES-land.
4.2.1 Metodstöd – anmälan om delat barnbidrag
– Metodstödet är nytt och beskriver hur Försäkringskassan hanterar en ofullständig
anmälan om delat barnbidrag.
4.5 Bidragsmottagare för ensamkommande barn
– Avsnittet är nytt och beskriver vem som kan vara bidragsmottagare för ett
ensamkommande barn.
4.6 Särskilda undantag för allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag och
flerbarnstillägg
– Avsnittet är nytt och beskriver några undantag från de vanliga reglerna om
bidragsmottagare för barnbidrag och flerbarnstillägg. Nya exempel och metodstöd
har lagts in.
4.6.3 Metodstöd – socialnämndens begäran
– Metodstödet är nytt och beskriver hur Försäkringskassan hanterar uppgifterna i
socialnämndens begäran när ett barn är placerat i enskilt hem.
4.6.5 Metodstöd – information till socialnämnden
– Metodstödet är nytt och beskriver Försäkringskassans informationsskyldighet när
ett barn är placerat i ett enskilt hem av annan än socialnämnd och barnbidraget
betalas ut till den som fostrar barnet.
4.6.7 Metodstöd – socialtjänstens beslut
– Metodstödet är nytt och beskriver hur Försäkringskassan hanterar socialtjänstens
beslut när ett barn vårdas i hem för vård eller boende.
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4.6.9 Metodstöd – synnerliga skäl
– Metodstödet är nytt och beskriver hur Försäkringskassan ändrad utbetalning av
barnbidrag om det finns synnerliga skäl. Metodstödet beskriver även vilket underlag
som krävs innan rätten till barnbidrag kan prövas med anledning av synnerliga skäl.
5. Beräkning och utbetalning
– Hela kapitlet är nytt och beskriver hur man beräknar flerbarnstillägg samt hur och
när bidragen betalas ut.
7. Återbetalningsskyldighet
– Kapitlet har ändrat nummer och avsnitt 8.1–8.4 är borttagna. I stället hänvisas till
annan vägledning, rutin och produktionsprocess.
8. Övriga bestämmelser
– Kapitlet har fått en ny rubrik och har ändrat nummer.

Version 1
1 Inledning
– Beloppen är ändrade på grund av ändrade regler. Texten är också anpassad till
organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
2.1 Bosättning i Sverige
– Texten är redigerad och även anpassad till organisationsförändringarna den 1
januari 2005. Ett nytt rättsfall har lagts in.
2.2 Barnets bosättning
– Texten är anpassad till organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
2.3 Bidragsmottagarens bosättning
– Texten är redigerad och en felaktig hänvisning är rättad.
2.8 Övriga konventioner
– Bilagan om konventioner om social trygghet har tagits bort, och hänvisning sker i
stället till Regelboken och FIA.
3.2.1 Rätten inträder
– Det första exemplet har uppdaterats på grund av ändrade regler. Texten i exemplet
har också redigerats.
3.2.2 Flerbarnstillägg utan anmälan
– Texten är redigerad på grund av ändrade regler.
3.2.3 Flerbarnstillägg efter anmälan
– Första stycket har redigerats för att göras mer lättläst. Stycke tre och ett nytt
exempel förklarar vilka konsekvenser de nya reglerna om val av mottagare av
barnbidraget får för flerbarnstillägget.
3.2.4 Rätten upphör
– Texten har anpassats till nya regler och har även redigerats.
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3.3 Förlängt barnbidrag
– Beloppet är ändrat på grund av ändrade regler.
3.3.2 Skolgång utomlands
– Texten är anpassad till organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
4 Påverkar EU:s regler barnbidraget?
– Kapitlet är nedkortat eftersom detta numera beskrivs i Vägledning 2004:8
Familjeförmåner inom den Europeiska unionen (EU).
5 Val av bidragsmottagare
– Kapitlet har fått en ny rubrik. Här beskrivs de nya reglerna från och med 1 juli 2006
om val av bidragsmottagare. Avsnitt 5.2.4 till 5.2.9 har tagits bort eftersom utbetalningsfrågor numera beskrivs i Vägledning 2005:1 Utbetalning av socialförsäkringsförmåner.
5.1.1 Allmänt barnbidrag
– Texten har anpassats till nya regler.
5.1.2 Anmälan om bidragsmottagare
– Texten har anpassats till nya regler och ett nytt exempel har lagts in.
5.1.3 Flerbarnstillägg
– Texten har anpassats till nya regler.
5.1.4 Förlängt barnbidrag
– Texten har redigerats och ett nytt exempel har även lagts till.
6 Delat barnbidrag vid växelvis boende
– Hela kapitlet är nytt på grund av ändrade regler. Från och med den 1 juli 2006 kan
föräldrar som har barnet växelvis boende hos sig dela på barnbidraget. Kapitlet
beskriver förutsättningarna för att få dela barnbidraget samt vad som händer med
flerbarnstillägget vid en eventuell delning.
7 Anmälningsskyldighet
– Texten är anpassad till organisationsförändringarna den 1 januari 2005
7.1 Allmänt barnbidrag
– Texten har anpassats på grund av ändrade regler. Texten har också redigerats för
att göras mer lättläst.
7.4 Barn som vårdas på det allmännas bekostnad
– Texten är anpassad till organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
8 Återbetalningsskyldighet
– Hänvisningen till Vägledning 2005:3 Återkrav är ny.
8.1.4 Kvittning
– Hänvisningen till Vägledning 2005:2 Fordringshantering hos Försäkringskassan är
ny. Texten är också redigerad.
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9 Behörig länsorganisation
– Kapitlet har anpassats till organisationsförändringarna den 1 januari 2005.
10 Ändring
– Kapitlet är nedkortat på grund av att detta nu beskrivs i andra vägledningar.
I vissa exempel i vägledningen är årtalen borttagna där de saknar relevans.
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