HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2009:2

Historik – information om ändringar i vägledningen
2009:2 Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid
arbetsmarknadspolitiska program
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
version 1. När vägledningen ändras första gången efter detta datum 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 versionen redovisas först.

Version Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga
10

2017-02-10

Förtydliganden om att ersättningsdagar och
avstängningsdagar förbrukas utifrån anspråk,
samt om avtalsgruppförsäkringar, sjukpension
från SPV, och provision. Ändringar för att
beskriva ny hantering av uppgifter om sjukdom.
Information om att ej godkänd sjukfrånvaro
innebär att sjukperioden upphör. Nya exempel
för avstängningssituationer. Mindre ändringar i
befintliga avsnitt.

9

2016-05-23

Alla hänvisningar och särskild hantering
beskrivna för det arbetsmarknadspolitiska
programmet arbetslivsintroduktion har tagits
bort.

8

2015-10-21

Vägledningen är uppdaterad med regeländringar
inom arbetsmarknadspolitiska program som
träder i kraft den 7 september 2015 samt mindre
ändringar och språkförbättringar i befintliga
kapitel och avsnitt

7

2015-01-15

Vägledningen är uppdaterad med regeländringar
inom arbetsmarknadspolitiska program som
träder i kraft den 1 mars 2015 samt mindre
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ändringar och språkförbättringar i befintliga
kapitel och avsnitt
6

2014-08-01

Ett tillägg i kapitel 3 med anledning av en ny
begränsning av möjligheten för intagna på
kriminalvårdsanstalt att få ersättning. Två
mindre ändringar i avsnitt 1.5.1 och 6.1.
Observera att de grå markeringarna från den nyligen gjorda revideringen (version 5) finns kvar.

5

2014-06-16

Mindre ändringar i samtliga kapitel. Text ifrån
kapitel 7 har flyttats till kapitel 3. Vägledningen
har fått ett nytt avsnitt, sjukperiod 7.3.1. I
kapitel 8 har regeländringen angående den
utökade rätten till ersättning före sjukanmälan
arbetats in.

4

2013-01-29

Tidigare kapitel 2 har delats upp i tre nya kapitel
varför kapitelnumreringen för efterliggande
kapitel också har ändrats. Tidigare kapitel 7 har
tagits bort liksom tidigare bilaga 1. En ny bilaga
1 har lagts till liksom ett nytt kapitel 6.
Ändringar har gjorts i samtliga kapitel.

3

2011-09-06

Tidigare kapitel 1–3 har sammanfogats till nya
kapitel 1 varför kapitelnumreringen för övriga
kapitel också har ändrats. Ändringar har gjorts i
samtliga kapitel.

2

2010-09-22

Ändringar i berörda avsnitt med anledning av
införandet av socialförsäkringsbalken.

Version 10
Vägledningen har uppdaterats med förtydliganden kring samordnade
förmåner som avtalsgruppförsäkring och sjukpension från SPV, samt kring
provision. Även ett förtydligande att ersättningsdagar och avstängningsdagar förbrukas i den ordningen deltagaren skickar anspråk.
Den nya blanketten för försäkran aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
samt motsvarande e-blankett beskrivs när det gäller hantering av uppgifter
om sjukdom. Även information om att ej godkänd sjukfrånvaro innebär att
sjukperioden upphör.
Exempel för komplexa situationer i hanteringen av avstängningsdagar har
lagts till.
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Slutligen uppdaterade belopp för 2017, borttagna hänvisningar till ”Fas 3”
och att deltagaren bör informeras om kommande beslut av avslag för sjukdagar eller VAB, snarare än ska informeras.
Version 9
Vägledningen har uppdaterats med anledning av det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion tagits bort från förordning
(1996:1100) om aktivitetsstöd den 1 februari 2016.
Utöver detta har beloppet för utvecklingsersättning uppdaterats med 2016
års värde där exempel har uppdaterats med nya årtal samt att stavfel
korrigerats.
Version 8
Vägledningen är uppdaterad med regeländringar från och med 1 mars och
7 september 2015. Förtydliganden har gjorts vad gällande: brevutskick,
impuls till kontrollutredning, minskning med lön och sjuklön samt
minskning med föräldrapenning och rehabiliteringspenning. Även
förtydliganden om kommunicering och hantering av dagar med enskild
angelägenhet av vikt.
Därutöver har vissa små justeringar i texter gjorts i hela vägledningen.
Version 7
Nytt kapitel som beskriver avstängningar, vem som beslutar om avstängning samt hur avstängningar hanteras. Nytt avsnitt om när Försäkringskassan beslutar om avstängning. Även nytt avsnitt om interimistiska beslut.
Därutöver har vissa små justeringar i texter gjorts i hela vägledningen.
Version 6
Ett tillägg i kapitel 3 med anledning av en ny begränsning av möjligheten
för intagna på kriminalvårdsanstalt att få ersättning. Två mindre ändringar i
avsnitt 1.5.1 och 6.1.
Version 5
Aktuella informationsmeddelanden (IM) har arbetats in i vägledningen.
Exempel på detta är de ändringar som trädde ikraft 1/1 2014 då utvecklingsersättningen sänktes, deltagarna fick en utökad rätt till ersättning före
sjukanmälan samt Försäkringskassans skyldighet att lämna uppgift till
a-kassorna om deltagarnas arbete med lön upphörde (övergångsbestämmelser till lagen [1997:239] om arbetslöshetskassorna finns).
Därutöver har vissa små justeringar i texter gjorts.
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Kapitel 1–2
Kapitlet är uppdaterat med språkliga ändringar. Hänvisning till övergångsbestämmelser till lagen [1997:239] om arbetslöshetskassorna) när det
gäller rapportera arbete med lön. Information har lagts till om att Arbetsförmedlingen aviserar uppgifter elektroniskt till Försäkringskassan när
deltagare har blivit anvisade till ett program.
Kapitel 3
Flyttat text från kapitel 7. Förtydligat vilka program deltagare som tillhör
gruppen unga med funktionshinder kan bli anvisade och få aktivitetsstöd i.
Förtydligat vilka deltagare i JOB som har rätt till aktivitetsstöd med
garantibeloppet. Förtydligat vad som kan ge rätt till det högre beloppet av
utvecklingsersättning, mer som det står i förordningen för bättre spårbarhet
i begreppen. Uppdaterat UE- belopp för 2014.
Kapitel 4
Arbetsförmedlingen meddelar Försäkringskassan om en deltagare har
återinträtt eller blivit på nytt anvisad. Förtydligat i vilka situationer som
Försäkringskassan måste kontrollera om en deltagare fortfarande är
medlem i arbetslöshetskassan. Tagit bort metodstödet och exemplet
eftersom avsnitt 4.2 reviderats.
Kapitel 5
Uppdaterat begreppet kring vilka ersättningar som avses i detta kapitel.
Förtydligat hur man räknar fram vilket belopp per dag som en ersättning
kan minska med. Lagt till en punkt angående att förvärvsarbete utanför
programmets omfattning kan påverka om aktivitetsstödet och sjuk- eller
aktivitetsersättningen ersätter samma inkomstbortfall. Skrivit om texten
kring samordning och minskning med livränta, att beräkningen och
bedömningen görs i flera steg. Slagit ihop avsnitt 5.4.3 och 5.4.2.
Kapitel 6
Språklig ändring, samt UE- beloppet för 2014 har uppdaterats i exemplet
Lotta. Ändrat vilken paragraf Försäkringskassan fattar beslut om ändrat
belopp utifrån.
Kapitel 7
Förtydligat att kapitlet handlar om rätten till ersättning vid deltagande eller
godkänd frånvaro. Text har flyttats till kapitel 3. Nytt avsnitt om sjukperiod. Omskriven text om att omfattningen på deltagandet sker i överenskommelse med anordnaren. Omskrivet avsnitt om EAV.
Kapitel 8
Flyttat hit ett stycke från 8.2.1 som handlar om arbetslivsintroduktion.
Arbetat in regeländringen angående den utökade rätten till ersättning före
sjukanmälan. Beskrivit den ändrade hanteringen kring att
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Försäkringskassan inte behöver kontakta Arbetsförmedlingen om beviljad
programperiod saknas för hela det begärda anspråket.
Tagit bort den särskilda beskrivningen om i vilka fall som frihetsberövade
har rätt till ersättning, eftersom dessa deltagare har rätt till ersättning i
samma omfattning som andra deltagare.
Kapitel 9–10
Tagit bort skrivning att ett 113:3 beslut ska fattas när tilläggsutbetalning
görs. Förtydligat att uppgift om utbetalning av föräldrapenning visas i ÄHS
under Serviceåtgärder. Förtydligat att aktivitetsstöd minskas för de dagar
som aktivitetsstöd betalas ut, maximalt fem dagar per vecka.
Förtydligat anledningen till varför Försäkringskassan ska återrapportera
förbrukade ersättningsdagar till a-kassan.
Utvecklat beskrivningen av vad som kan göra att en ersättningsperiod med
löpnummer två blir ogiltig.
Version 4
Aktuella informationsmeddelanden (IM) har arbetats in i vägledningen.
Exempel på detta är det IM som beskrev den förordningsändring som
trädde i kraft i februari 2012 och ändringar med anledning av upphävandet
av Arbetsförmedlingens föreskrifter (AMSFS 2001:19). Vi har fortsatt
försökt ta bort så mycket som möjligt av sådant som inte har med rätten till
aktivitetsstöd/utvecklingsersättning att göra (flyttat till process, faktablad,
arbetsbeskrivning) för att göra vägledningen mer lättillgänglig och
begriplig. Vi har även delat upp det långa beräkningskapitlet i tre kapitel.
Kapitel 1
Kapitlet är delvis omskrivet för att nu innehålla grundläggande bestämmelser om aktivitetsstöd. Därför har de delar angående detta som tidigare
beskrevs i beräkningskapitel flyttats hit. Beskrivningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen har tagits bort då denna information är
bättre att hämta från Arbetsförmedlingen. Beskrivningen av vad deltagaren
kan i relation till a-kassan har lyfts bort för att istället skrivas in i faktablad.
Kapitel 2–4
Tidigare kapitel 2 har gjorts om till nuvarande kapitel 2–4 för att tydliggöra
vilka beräkningsregler som gäller för vilka deltagare. Exempel har
förtydligats och centrala begrepp har definierats på ett tydligare sätt.
Kapitel 5
Kapitlet är delvis omskrivet för att förtydliga vad som gäller för minskning. Exempel har förtydligats och strukturerrats om. Vissa begrepp har
förtydligats (bland annat samma tid/samma inkomstbortfall). Metodstödet
för minskning med livränta har uppdaterats enligt aktuellt IM. Förtydligande av vad som är en anställningsförmån från en arbetsgivare. Stycket
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om hur vi bedömer vad som är en löneutfyllnad har ändrats så att det
stämmer bättre med vad som står i förordningen och i våra föreskrifter.
Kapitel 6
Nytt kapitel
Kapitel 7
Ändringar i form av förtydliganden av skrivningar. Alla stycken som i
tidigare version berörde lovdagar (L) har tagits bort/skrivits om med
anledning av Arbetsförmedlingens borttagna föreskrifter. Stycket om
enskild angelägenhet av vikt har delvis ändrats.
Ett stycke om återkravsutredning (tidigare kapitel 7) har lagts till.
Kapitel 8
De delar som behandlar komplettering av beslutsunderlag har förtydligats
genom att de inte beskrivs lika detaljerat. Det ska även vara tydligare att en
komplettering med fördel kan göras muntligt.
Ett nytt stycke om avvisningsbeslut har lagts till.
Kapitel 9
Delar av hanteringen för deltagare i arbetslivsintroduktion har lyfts bort –
blir en arbetsbeskrivning i avvaktan på att processen uppdateras. Minskning med föräldrapenning har förtydligats genom mer illustrativa exempel.
Minskning med rehabiliteringspenning har skrivits om.
Minskning med lön har förtydligats.
Kapitel 10
Nytt kapitel – Innehållet är hämtat från tidigare version men omarbetat för
att bli tydligare.
Bilaga 1
Ny bilaga
Bilaga 2
Ingen ändring
Version 3
Aktuella informationsmeddelanden (IM) har arbetats in i vägledningen.
Exempel på detta är de stycken som beskriver programmet arbetslivsintroduktion och hur aktivitetsstöd ska minskas med föräldrapenning,
livränta med mera. Vägledningen har i stor utsträckning rensats på de delar
vilka beskrivs i andra vägledningar.
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Kapitel 1 – Kapitlet har strukturerats om i syfte att göra det mer överskådligt och lättläst.
Kapitel 2 – Kapitlet har strukturerats om i syfte att göra det mer sammanhängande. Vissa regler för hur beräkning av ersättningens storlek har
förtydligats genom att lägga till stycken och exempel. Kapitlet beskriver
även att information om dagpenning ska skickas i stället för beslut i många
fall, men även att det finns fall när beslut ska skickas och då föregås av
kommunicering.
Kapitel 3 – Information som tidigare lämnats i IM och svar som lämnats i
Försäkringskassans interna Action Request System (ARS) har arbetats in.
Kapitel 4 – Kapitlet har helt skrivits om i syfte att förtydliga vad som ger
rätten till ersättning. Det förtydligas att det är deltagande någon del av
dagen som ger rätt till ersättning. Karensbestämmelsen beskrivs på ett nytt
sätt. Det har förtydligats att det för att kunna bedöma rätten till ersättning
vid frånvaro krävs kunskap om andra förmåners regelverk. Det allmänna
rådet (RAR 2001:3) till 8 § 1 och 2 FAS har upphävts. Därför har de
avsnitt som handlar om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid
utlandsvistelse tagits bort.
Kapitel 5 – Kapitlet har skrivits om för att förtydliga vad som är ett tillräckligt utbetalningsunderlag, när och hur komplettering ska göras etc.
Kapitel 6 – Information som tidigare lämnats i IM och ARS-form har
arbetats in. Främst beskrivs utbetalning för deltagare i arbetslivsintroduktion. Ny information om hur och varför aktivitetsstöd minskas med lön har
lagts till. 9 § i Föreskriften RFFS(1996:24) har upphävts. Detta innebär att
deltagaren inte längre ska summera deltidsfrånvaro. I kapitlet beskrivs hur
Försäkringskassan ska summera deltidsfrånvaro som beror på arbete.
Kapitel 7 – Återkravsbestämmelserna för aktivitetsstöd har ändrats och
kapitlet har anpassats till detta. Det allmänna rådet (RAR 2001:3) till 23 §
FAS har upphävts varför informationen som var kopplat till detta har tagits
bort.
Bilaga 1 – mindre justeringar har gjorts genom att ta bort inaktuella
program
Bilaga 2 – En ny bilaga med äldre bestämmelser har skapats. Bilagan
innehåller enbart text som fanns med i version 2.
Allmänt – I och med att kravet på anordnarens intygande har tagits bort har
vägledningen anpassats efter detta.
Version 2
Vägledningen har omarbetats med anledning av socialförsäkringsbalkens
ikraftträdande den 1 januari 2011. De ändringar som gjorts är laghänvisningsändringar.
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