HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2010:3

Historik – information om ändringar i vägledningen
2010:3 Etableringstillägg och bostadsersättning till
etableringsersättning
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
version 1. När vägledningen ändras första gången efter detta datum får
vägledningen versionsnummer 2 osv.
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 versionen redovisas först.
Version

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

6

2017-03-15

5.2 och 5.3

5

2016-11-25

1.2.1, 2.1.2, 3.1, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2.1,
5.2.3, 5.3, 5.5.1, 6.2, 6.2.3, 7.2

4

2015-03-27

De flesta kapitlen är omskrivna till denna
version. Därför ges endast en kortare
beskrivning av ny information och de större
förändringarna.
De uppgifter som är nya i vägledningen är
markerade.
Några uppgifter har lagts in i lathundar för
att informationen ska bli mer lättillgänglig.

3

2013-02-12

2.1, 3.2, 3.2.1, 4, 5, 6.2.1, 6.2.2, 7, 8.1.1,
9.2.1, 9.3

2

2011-05-03

2.4, 3.4.1

Version 5
5.2 Bo i egen bostad och vara folkbokförd där
Nytt upplägg i avsnittet. Avsnittet omfattar nu både krav för att var bosatt
och folkbokförd.
Nytt metodstöd för utredning av egen bostad och folkbokföring
5.3 Folkbokföring
Rubriken upphör och resterande avsnitt i 5 får nytt rubriknummer.
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Version 5
1.2 .1 Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd
Nytt stycke om de begränsade möjligheterna att få uppehållstillstånd.
2.1.2 När har den nyanlända inte rätt till etableringsersättning
Ändrat stycke om när etableringsersättning inte lämnas. I enlighet med
lagändring 1 februari 2016.
3.1 Grundläggande villkor för rätten till etableringstillägg och
bostadsersättning
Nytt stycke om när etableringstillägg och bostadsersättning lämnas.
I enlighet med lagändring 1 februari 2016.
3.3 Ändring av etableringstillägg och bostadsersättning
Förtydligat stycke om när anledningen till ändringen uppkom. I enlighet
med IM 2016:082.
Nytt metodstöd för utredning av ändring.
4.4 Vårdnaden
Förtydligat texten och ett nytt stycke i enlighet med IM 2015:125.
Nytt för barn under 18 år är att vi hänvisar till familjerätten i den
nyanländes kommun istället för Skatteverket.
Ny underrubrik för barn över 18 år.
4.5 Barn som inte är självförsörjade
Förtydligat stycke om vad som kan anses som självförsörjande.
4.5.1 Barn som får förlängt underhållsstöd
Förtydligat stycke om inkomst.
4.6 Makars gemensamma ansökan och ändring
Förtydligat stycke avseende när gememsam ansökan från makar ska göras
samt att Försäkringskassan på eget initiativ kan fatta beslut om rätt till
etableringstillägg.
5.2.1 Den som bor i hyres- eller bostadsrätt
Nytt avsnitt om hyres- eller bostadsrätt.
5.2.3 Den som bor i annan bostad än hyres- eller bostadsrätt
Ny rubrik och borttag av ”eller motsvarande”. Istället anges vilka boende
som är aktuella. Flyttat skrivning om folkbokföring till eget avsnitt.
Tagit bort skrivning om att hyra rum i villa.
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5.3 Folkbokföring
Förtydligat begreppet folkbokföring.
5.5.1 Bostadskostnaden för bostad med hyres- eller bostadsrätt
Tagit bort skrivning om uppvärmningskostnader i stycket, eftersom det
bevskriv i punktform.
6.2 Nedsättning av etableringstillägg och bostadsersättning
Förtydligat vem som beslutar och vår kommuniceringsskyldighet med
hänvisning till väledningen Förvaltningsrätt i praktiken.
Tagit bort stycke om hur systemet visar information från Arbetsförmedlingen.
6.2.3 Intern försäkringskontroll
Nytt avsnitt om intern försäkringskontroll.
7.2 Återkrav av etableringstillägg eller bostadsersättning
Tagit bort text som ska stå i vägledningen för återkrav.
Version 4
1.3.2
Nytt stycke om förlängning på grund av föräldraledighet på 25 procent.
2.5.1
Nytt avsnitt om Arbetsförmedlingens tolkning av samma tid med föräldrapenning.
3.3 Ändring av etableringstillägg och bostadsersättning
Kapitel 7 om ändring av etableringstillägg och bostadsersättning har
flyttats in till kapitel 3.
Avsnittet har kompletterats information om Försäkringskassans skyldighet
att, utan ansökan, fatta beslut om utökning och förlängning.
4.4 Så beräknas etableringstillägget
Ny lathund för beräkningen av etableringstillägget utifrån antal barn och
ålder.
4.4.1 Begränsning om det samtidigt betalas ut underhållsstöd
Ny lathund för begränsningen utifrån antal barn med underhållsstöd.
5.1.1 Bo ensam
Avsnittet har kompletterats med förtydligande om växelvis boende.

3 (5)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2010:3

5.1.3 Folkbokföring
Förtydligande om rätten till när folkbokföringsdatumet skiljer sig från
ansökningsdatumet.
5.3 Den som bor i studentkorridor, husvagn, campingstuga, rum i villa
eller liknande
Avsnittet har kompletterats med husvagn som eget boende.
5.5 Beräkning av bostadskostnaden
Texten är kompletterad med information om att bostadskostnaden ska
avrundas uppåt till närmaste helt krontal.
Kapitlet har utökats med information om driftkostnader som ingår i
bostadskostnaden (5.5.1) och vad som inte ingår (5.5.3), samt om
kostnader för köp av bostadsrätt (5.5.4) och eget hus (5.5.5).
5.5.2 Ändring på grund av ändrade schablonbelopp
Nytt avsnitt om Försäkringskassans skyldighet att fatta beslut utan
ansökan.
6.2.1 Kvittning
Avsnittet har kompletterats med Försäkringskassans möjlighet att kvitta
efter beslut om återbetalning av ersättning som någon har fått för mycket.
Version 3
2.1 Rätt till etableringsersättning
Avsnittet har kompletterats vad gäller kombinationen etableringsersättning
aktivitetsstöd.
3.2 Ansökan om etableringstillägg och bostadsersättning
Avsnittet har förtydligats vad gäller betalningsmottagare.
3.2.1. Ansökningsblanketter
Ny blankett etableringstillägg.
Hela kapitel 4 och kapitel 5 är omarbetade med annan uppdelning i avsnitt
samt med ny eller fylligare text.
6.2.1 Avdrag vid utbetalning
Avsnittet har förtydligats mot vilken förmån avdrag kan göras samt vad
gäller uppdelning av avdraget.
6.2.2 Etableringstillägg och bostadsersättning för del av månad
Avsnittet har förtydligats vad gäller 30-delsprincipen.
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7 Ändring av etableringstillägg och bostadsersättning
Exempel Lateef har förtydligats.
8.1.1 Rättelse av skrivfel m.m. samt omprövning enligt FL
Avsnittet är nytt.
9.2.1 Etableringstillägg – solidariskt betalningsansvar
Avsnittet är nytt.
9.3 Återkrav av etableringsersättning
Avsnittet har flyttats och omarbetats.
Version 2
Vägledningen har ändrats med anledning av att lagen (1962:381) om
allmän försäkring med flera lagar från och med 1 januari 2011 har ersatts
av socialförsäkringsbalken.
2.4 Utbetalning av etableringstillägg
Avsnittet har förtydligats för att uppmärksamma att bostadsersättning och
etableringstillägg inte ingår som inkomst vid beräkning av bostadsbidrag
och bostadstillägg.
3.4.1 Villkor för rätt till bostadsersättning
Avsnittet har förtydligats med ett exempel för att bättre illustrera från och
med när bostadsersättning kan beviljas.
Bo ensam
Nya skrivningar till följd av ändring i det allmänna rådet (FKAR 2010:6)
till 2 kap. 11 § första stycket förordningen (2010:407) om ersättning till
vissa nyanlända invandrare.
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