HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2009:1

Historik – information om ändringar i vägledningen
2009:1 Bidrag till arbetshjälpmedel
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

8

2018-05-29

Vägledningen har ändrats med anledning av införandet av ny
förvaltningslag. Därutöver har flera avsnitt förtydligats och
vägledningen har fått ny disposition.
1.3, 2, 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5,
4.3.1, 4.3.2, 4.3.5, 4.3.7, 5.1, 5.2, 5.5, 6.2, 6.3.1, 6.5.1, 7.1

7

2015-04-01

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av att 3 § i förordning
(1991:1046) ändrades den 1 oktober 2014. Den särskilda regeln för
jordbrukare togs bort och paragrafen kompletterades med att bidrag
inte kan lämnas för kostnader för anordningar eller hjälpmedel som
kan ersättas genom annat statligt bidrag. Domsnytt 2012:103,
2011:47, 2010:60 och 2010:22 inarbetades i vägledningen. Kapitel 1,
inledningen, togs bort. Ändringar i kapitel 2 eftersom EES-länderna
och Schweiz numera omfattas av 883/2004 och 987/2009.
1.5, 2.2.1, 2.2.6, 3.2.2, 3.3.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.7.2, 4.9, 4.9.2, 4.9.6, 5.3,
5.5, 6.2.1, 6.3.1

6

2012-05-08

4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.9.7, 7.2, 7.3.1, 8.1

5

2011-07-13

5, 5.2, 5.15

4

2010-09-22 och Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av
2010-12-14
socialförsäkringsbalken
1.1, 1.2, 2.1, 4.2, 4.3.1, 5.1, 5.11, 7.3.1, 7.5

3

2010-04-27

Hela kapitel 3, 4.2.

2

2010-02-09

2.3, 3.2.2, 3.4.1

Version 8
Vägledningen har ändrats med anledning av ny förvaltningslag (FL 2017:900).
Vägledningen har bl.a. fått en ny disposition och vissa avsnitt har förtydligats.
Förtydliganden och sakliga ändringar är gråmarkerade. Avsnitt som endast har
flyttats eller förändrats språkligt är inte gråmarkerade.
I vägledningen har det tagits bort sådant som inte är förmånsspecifikt för arbetshjälpmedel och i stället hänvisas till andra vägledningar.
Kapitel 1 Ansvarsfördelningen är ändrad.
Kapitel 2 har vissa tillägg gjorts bl.a. har lagts till möjligheten för den sökande att ge
fullmakt till annan kontohavare i ansökan när någon annan ska ta emot bidraget för
dennes räkning och att kostnaden ska vägas in när man bedömer rätten till bidraget.
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Kapitel 3 Försäkrad och gällande skydd är omarbetat.
Kapitel 4 Bedöma rätten till bidrag till arbetshjälpmedel har förtydligats. HFD 2017
ref. 6 med tillhörande Domsnytt 2017:012och metodstöd har lagts till. Dessutom har
lagts till att storleken på kostnaden ska vägas in när man bedömer rätten till bidrag till
arbetshjälpmedel och att Försäkringskassan alltid ska ta ställning till om hjälpmedlet
eller anordningen behövs för att den sökande ska kunna utföra sitt arbete. I metodstöden som gäller utredningssamtal har vissa frågor lagts till.
Arbetsförmedlingens kostnadsansvar har skrivits om med anledning av förordning
2017:462. Annat statligt bidrag har förtydligats.
Kapitel 5 har visst tillägg gjorts med anledning av HFD 2017 ref. 6 med tillhörande
Domsnytt 2017:012 och Domsnytt 2015:036. Frågorna i metodstödet som rör
beräkningen av bidragets storlek har omarbetats.
Kapitel 6 nytt avsnitt om att beslut om bidrag till arbetshjälpmedel villkoras.
Kapitel 7 Uppföljning har skrivits om.

Version 7
Vägledningen har ändrats med anledning att 3 § förordning (1991:1046) ändrades
den 1 oktober 2014. Den särskilda regeln för jordbrukare togs bort och paragrafen
kompletterades med att bidrag inte kan lämnas för kostnader för anordningar eller
hjälpmedel som kan ersättas genom annat statligt bidrag. Domsnytt 2012:103,
2011:47, 2010:60 och 2010:22 inarbetades i vägledningen. Ändringar i kapitel 2
eftersom EES-länderna och Schweiz numera omfattas av 883/2004 och 987/2009.
Version 6
Ändring med anledning av att arbetshjälpmedel ska börja handläggas i ÄHS.
Även några förtydligande har gjorts utifrån tillämpning av förordningen.
5.3.2
Avsnittet har ändrats utifrån att hörapparat i regel inte är ett arbetshjälpmedel. Det
finns sällan hörapparater som är särskilt anpassade till arbetet.

Version 5
Vägledningens kapitel 5 har reviderats genom att metodstöd - utredning av rätten till
arbetshjälpmedel har utvecklats och ett nytt metodstöd – dokumentation har tagits
fram.
Version 4
Ändringar med anledning av socialförsäkringsbalken har gjorts. Laghänvisningar i
flera avsnitt har ändrats så att hänvisningar görs till SFB i stället för hänvisningar till
de författningar som har upphävts när SFB trädde ikraft den 1 januari 2011. Dessa
ändringar har inte gråmarkerats däremot språkliga ändringar. Ändring har även gjorts
då förordning (1991:1046) har ändrats med anledning av SFB.
Version 3
Vägledningen har reviderats eftersom ett för Försäkringskassan gemensamt kapitel
om försäkringstillhörighet tagits fram.
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Kapitel 3 Försäkringstillhörighet
Ett för Försäkringskassan gemensamt kapitel om försäkringstillhörighet har förts in i
vägledningen. Observera att avsnittet inte är heltäckande för försäkringstillhörighet,
utan syftar till att ge en översiktlig bild av området.
4.2 Vem kan ansöka
Avsnittet har utökats med en redogörelse för grundförutsättningarna för att bidrag till
arbetshjälpmedel ska kunna beviljas.

Version 2
Vägledningen har reviderats med anledning att åldersgränsen för möjligheten att få
arbetshjälpmedel har höjts från 65 till 67 år från och med 1 januari 2010 (7 § förordningen [1991:1046]). Ändringar har skett i 2.3, 3.2.2 och 3.4.1.
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