HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2013:3

Historik – information om ändringar i vägledningen
2013:3 Sjukersättning och aktivitetsersättning –
beräkning, steglös avräkning m.m.
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
versionsnummer 1. När vägledningen ändras första gången får
vägledningen versionsnummer 2.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum

Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

4

2017-05-31

1,2, 5.3, 5.3.1, 5.4.2, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4,
6.6.5, 7.4, 7.4.1, 14.7.2, 15.3

3

2017-01-16

1.2, 2.1, 2.2, 2.6, 5.2, 5.4, 5.4.2, 6.6.1, 6.6.2,
8.2.1, 13.2, 13.5.1, 13.7, 13.7.1, 13.14, 16.5,
18.2.3, 22.2.4, 22.5.2

2

2015-11-05

Följande avsnitt med exempel har reviderats:
2.3.1, 3.1.2, 4.2, 4.3, 6.1.3, 6.3.1, i kap. 5 har
exemplen räknats om med ny procentsats av
antagandeinkomsten, 6.2.3, kap.7 har döpts
om till ”Samordning med andra förmåner”
och ett avsnitt från kap. 10 har flyttats och
blivit 7.1, kap. 12, i kap. 14 tempus har
genomgående ändrats till imperfekt.
Kap. 16 – 22 har omarbetats och anpassats
till HFD 2015 ref. 10. Följande avsnitt med
exempel har reviderats: 16.8, 16.8.1, hela
kap. 17 har arbetats om, 17.4, 18.2.1, 18.4,
kap. 19, 19.6, 19.8.4, 20.1.1, 20.1.5, 20.1.6,
22.2.1, 22.2.2 och 22.3.1, 22.5.2, 22.5.3,
rubriken metodstöd har lagts till ovanför
avsnitten 22.5.3 – 22.5.5.
I källföreteckningen har HFD 2015 ref. 10
lagts till under rubriken ”Domar”.
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Version 1

2013-09-26

Ny vägledning

Version 4
Vägledningen är reviderad med anledning av lagändring om höjd
garantinivå som träder i kraft 1 juli 2017. Exempel är uppdaterade utifrån
att garantinivån höjts med 0,05 prisbasbelopp och med aktuella årtal och
prisbasbelopp.
Kap. 1 har under avsnitt 1.2 fått infört lagändringen från den 1 juli 2017.
Kap. 5 – uppdaterade exempel
Kap. 6 – uppdaterade exempel
Avsnitt 6.6.1–6.6.2 – beskrivning hur ändring av garantinivån påverkar vid
olika åldrar.
Avsnitt 7.4 – uppdaterade exempel
Avsnitt 14.7.2 – beskrivning av hur justeringsbeloppet påverkas av
lagändringen.
Avsnitt 15.3 – uppdaterade exempel
Version 3
Kap. 1 har under avsnitt 1.2 fått infört lagändringarna från den 1 februari
2017.
Kap. 2 har under avsnitt 2.1 fått infört lagändringen och under 2.2 en text
om ansökan. Avsnitt 2.6 har justerats till att avse uppföljning.
Kap. 5 har i avsnitt 5.2 och 5.4. och 5.4.2 fått ändrad text i anledning av
lagändringen. Ett exempel under 5.4.2 har justerats.
Kap. 6 har i 6.6.1 - 6.6.2 fått ändrad text i anledning av lagändringen.
Kap. 8 i avsnitt 8.2.1 har två situationer där handläggare fattar beslut lagts
till.
Kap. 13 förtydligande kring vilandebelopp lagts till i 13.2, 13.5.1, 13.7 och
13.7.1. Lagändringen om aktivitetsersättning under prövotid för studier har
lagts till i 13.14.
Kap. 16 har i avsnitt 16.5 fått ett tilläg om inkomster som inte deklareras.
Kap. 18 ändring av avsnitt 18.2.3 angående omräkning av valuta.
Kap. 22 ändring av 22.2.4 angående omräkning av valuta. Ett förtydligande
kring eftergift har lagts till i 22.5.2
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Version 2
Kap. 2 har under avsnitt 2.3.1 fått rubriken metodstöd tillagt.
Kap. 3 avsnitt 3.1.2 har kompletterats med att ett beslut om ersättning alltid
ska innehålla besked om vilket försäkringsfall som gäller samt att beviskravet för den försäkrade ändrats från ”styrkt” till gjort sannolikt när det
gäller arbetsförmågan.
Kap. 4 avsnitt 4.2 två nya stycken tillagda.
Kap. 4 avsnitt 4.2.1 ett förtydligande har lagts till före exemplet Petter och
exemplet har uppdaterats med år 2014. Stycket om biståndsarbetare har
förtydligats.
Kap. 4 avsnitt 4.3, och kap. 6 avsnitt 6.1.3 och 6.3.1 har justerats med
anledning av lagändringen fr.o.m. 1 juni 2014 om ett slopat krav på
medborgarskap och fem års bosättning i Sverige har påverkat texten. De
delarna har strukits. Exempel har ändrats och några tagits bort.
Kap. 5 exemplen har räknats om med 64,7 procent istället för 64 procent
av antagandeinkomsten.
Kap. 6 avsnitt 6.2.3. ett avsnitt om kvotflyktingar har lagts till. Avsnitten
om övriga skyddsbehövande, krigsvägrare och de facto flyktingar har tagits
bort.
Kap.7 har döpts om till ”Samordning med andra förmåner” och ett avsnitt
från kap. 10 har flyttats och blivit 7.1.
Kap. 12 orden ”indragen ersättning” har bytts ut mot tillfälligt stoppad
ersättning.
Kap. 14 tempus har genomgående ändrats till imperfekt.
Kap. 16–22 har omarbetats.
Texterna har i avsnitt 16.8, 16.8.1 anpassats till HFD 2015 ref. 10.
Kap. 17 hela kapitlet har arbetats om. Avsnitt 17.4 om åttondelen har
förtydligats.
Kap. 18 avsnitt 18.2.1 och 18.4 har justerats. Exemplet under 18.2.1 har
justerats.
Kap. 19 text har justerats. Exemplen i 19.6 och 19.8.4 har justerats.
Kap. 20 avsnitt 20.1.1 har justerats. Avsnitt 20.1.5 har lagts till, avsnitt
20.1.6 har anpassats till HFD 2015 ref. 10.
Kap. 22 avsnitt 22.2.1, 22.2.2 och 22.3.1 har justerats med anledning av
HFD 2015 ref. 10. Avsnitt 22.5.2 om eftergift har skrivits om. Modellerna i
metodstödet 22.5.3.om handläggning vid utredning av anmälningsskyldigheten och betalningsskyldigheten har tagits bort, rubriken
metodstöd har lagts till ovanför avsnitten 22.5.3–22.5.5.

3 (4)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2013:3

I källförteckningen har HFD 2015 ref. 10 lagts till under rubriken
”Domar”.
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