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Historik – information om ändringar i vägledningen
2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten
och internationella avtal – Försäkringskassans uppdrag vad gäller

vissa gemensamma gränsöverskridande frågor

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

5

2018-12-11

2.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.6, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.1,
3.5.4, 3.5.7, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.7, 10.2.9, 10.2.10, 10.3,
10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.4.1, 11.5, 14.1.2, 14.3.3, 15.1, 15.2.4,
15.2.5, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.9, 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12,
15.2.13,15.2.14, 15.3, 17.3

4

2018-09-27

10.2.1

3

2018-06-21

2.1–2.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 3.5.4, 3.5.6, 6.1, 10.3.1, 10.3.3,
10.3.6, 10.4.1, 11.1, 11.5, 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.2.4, 15.3, 15.4,
15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 16.6.
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2018-03-20

2.3, 2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2,
10.3.3, 10.3.6, 11.1, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 14.15, 15.13 och 17.5.2.

Version 5
I hela vägledningen har ändringar gjorts utifrån att förmånerna omvårdnadsbidrag
och merkostnadsersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och handikappersättning från och med den 1 januari 2019.
Kapitel 2
I kapitel 2 har det bland annat förtydligats att SFB ska tillämpas när man inte kan få
in uppgift om inreseland eller medborgarskap och att specifika förmånsbestämmelser
inte alltid följer tillämplig lagstiftning.
Kapitel 3
I kapitlet har på flera ställen bedömningen av barns bosättning beskrivits utförligare
och tillägg har gjorts vad som gäller vid bedömning av ärenden när Försäkringskassan inte har utrett barns bosättning tidigare. Detta har också gjorts utifrån att RAR
2000:1 och RAR 2001:1 har ändrats samt RAR 2002:7 har upphävts. Vissa delar är
omskrivna utifrån att bedömningen av en persons bosättning ska göras utifrån en
helhetsbedömning och inte utifrån schabloner. Texter om doktorander har förenklats
och förtydligande har gjorts vad gäller tiden för efterskydd.
Kapitel 10
I kapitel 10 har på flera ställen skrivits in om hur man ska se på sjuk- och aktivitetsersättning utifrån att det är att räkna som en pension enligt förordning 883/2004 samt
vad det får för konsekvenser för till exempel vårdförmåner. En tolkning av en dom
från EU-domstolen utifrån ett domsnytt har lagts till samt så har två nya domar från
EU-domstolen skrivits in. Det nya med att intyg A1 kan utfärdas för en person som
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omfattas av arbetslandets lagstiftning som anställd eller egenföretagare samt en
beskrivning av artikel 29 i förordning 883/2004 har lagts till.
Kapitel 11
En ny dom från EU-domstolen har skrivits in.
Kapitel 14
Ändringar har gjorts utifrån att förmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och handikappersättning från och med
den 1 januari 2019.
Kapitel 15
Skrivningar om vilken statistik som ska lämnas när det gäller avtal har lagts till i hela
kapitlet. Förbindelseorgan för avtalet med Turkiet och Jugoslavien har lagts till. Vad
gäller Jugoslavien har SÖ 2003:17 skrivits in vilket innebär en ny tillämpning av
avtalet med Jugoslavien. Vidare har när det gäller avtalet med USA en beskrivning
av artikel 7 och 11 skrivits in.
I tabellen har Jugoslavien lagts till och uppdatering gjorts utifrån att förmånerna
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har ersatt förmånerna vårdbidrag och
handikappersättning från och med den 1 januari 2019.
I kapitel 15 har även rubriknivåerna ändrats så att de bättre stämmer överens med
systematiken i kapitlet.
Kapitel 17
Artikel 71 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser har lagts till.

Version 4
Vägledningen har skrivits om utifrån ändrad tillämpning av familjemedlemsbegreppet
i artikel 1.i i förordning 883/2004.
Version 3
Vägledningen har skrivits om utifrån att delar har behövts förtydligas och en ändrad
tillämpning samt för att vägledningen ska vara ständigt uppdaterad.
Begrepp
Under Begrepp har exempel på vad gränsöverskridande situationer kan innebära
förtydligats.
Kapitel 2
I kapitlet har vad som menas med gränsöverskridande situation förtydligats. Även
beskrivningen av de internationella regelverken och dess förhållande till SFB har
kompletterats i syfte att förtydliga att övriga regelverk bara är samordningsregelverk
och att SFB alltid är grunden. Det har tydliggjorts att även SFB innehåller vissa
bestämmelser om gränsöverskridande situationer där det inte finns någon annat
regelverk att tillämpa.
I kapitlet har även förtydligats att en bedömning av om en person är försäkrad enligt
SFB alltid ska göras, även i de fall ett annat lands lagstiftning har bedömts gälla för
en person enligt ett internationellt regelverk. Även att SFB och försäkringsvillkoren
kan påverkas av förordning 883/2004 har tydliggjorts.
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Kapitel 3
I kapitlet har hänvisningar till befintliga domsnytt lagts in.
I kapitlet har förtydligats att något krav på uppehållsrätt inte finns i SFB utan enbart
krav på uppehållstillstånd. I anslutning till detta har även en hänvisning till en HFDdom lagts in. Vissa rubriker har ändrats för att tydliggöra detta. För barn som föds i
Sverige har skrivningen om att det räcker att de har uppehållstillstånd i Sverige
ändrats till att det räcker att föräldrarna anses bosatta i Sverige.
I kapitlet under beskrivning av 6 kap. 2 § SFB har texter flyttats om och rubriker
skrivits till för att ge en bättre översikt. Även vissa begrepp som anställning, anställd
och förvärvsarbete har bytts ut och förtydligats.
I avsnitt 3.4.1 har text och hänvisning till 4 § RFFS 2000:10 lagts till.
I avsnitt 3.4.2 har begreppet studiemedel ändrats till studiestöd som är ett begrepp
som omfattar både studiemedel och studiestöd.
I avsnitt 3.5.4 under beskrivning av försäkringstid har förtydligats att Försäkringskassan behöver ta in ytterligare uppgifter i ärenden när vi har motstridiga uppgifter.
Kapitel 6
I avsnitt 6.1. har status som varaktigt bosatt i ett annat land lagts till som exempel på
laglig vistelse.
Kapitel 10
I kapitlet har en hänvisning till domsnytt 2015:1 lagts in.
I kapitlet har tillämpningen av artikel 11.2 i förordning 883/2004 i vissa delar
förtydligats och i vissa delar ändrats. Tillämpningsändringen handlar om hur
föräldrapenning ska tas ut för att kunna anses vara en kontantförmån med anledning
av arbete enligt artikeln.
I avsnitt 10.3.1 har begreppet sjöman bytts ut genomgående eftersom gällande
bestämmelse i förordningen inte använder det begreppet.
I avsnitt 10.3.3 och rubriken Kontantförmån och arbete samtidigt har texterna
gällande arbetslöshetsförmåner skrivits om och hänvisningar flyttats eftersom det
kunde läsas som att rekommendation U1 enbart var aktuell i fall som arbetslöshetsförmånen motsvarande minst 25 % när det istället handlar om det motsatta.
I avsnitt 10.3.6 har ändringar av layout och innehåll gjorts.
Kapitel 11
I kapitlet har ändringar gjorts i bestämmelsehänvisningar med anledning av den nya
förvaltningslagen (2017:900) som träder ikraft den 1 juli 2018. Det har även lagts till
lite text om de nya bestämmelserna gällande dröjsmål i FL.
I avsnitt 11.5 har ett rättsfall från EU-domstolen skrivits in.
Kapitel 15
I kapitlet har datum för när avtalen trädde i kraft lagts till.
Kapitel 16
I avsnitt 16.6 har avsnitt om rehabilitering av personer som är bosatta och arbetar i
olika länder lagts till.
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Version 2
Vägledningen har skrivits om utifrån att framförallt delar har behövts förtydligas och
för att vägledningen ska vara ständigt uppdaterad.
Begrepp
Under begrepp har förtydligats att i vägledning används avtal oftast som begrepp för
konvention, avtal, fördrag, överenskommelse, traktat och tjänsteföreskrifter.
Kapitel 2
I kapitlet har bedömningsstegen och hur man ska gå tillväga när man gör
bedömningen förtydligats.
Kapitel 3
I kapitlet har förtydliganden gjorts på flera ställen när det gäller vilka kriterier som
Försäkringskassan ska ta hänsyn till vid bedömningar och avsnitt om vilka underlag
Försäkringskassan behöver för att göra bedömningar lagts till. Förtydliganden har
även gjorts på flera ställen när det gäller uppehållstillstånds betydelse för
bosättningsbedömningen samt hur bedömning av studenter ska göras enligt 5 kap.
7 § SFB. Bedömningen av vilka förmåner som kan vara av motsvarande karaktär när
det gäller logi/bostadsersättning eller dagersättning från Migrationsverket och
underhållsstöd har också förtydligats utifrån att den bedömningen ska göras utifrån
ett vidare perspektiv. Vidare har avsnitt om bedömningen av barns bosättning vid
adoption lagts till enligt bl.a. 11 kap. 8 § SFB. Avsnitt om egenanställda har lagts till.
Kapitel 10
På flera ställen i kapitlet har avsnitt om vilka underlag och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att göra bedömningen av tillämplig lagstiftning lagts till. Avsnittet
om tjänsteföreskrifter har förtydligats och utökats samt har hänvisningar till domar
från EU-domstolen skrivits in. Avsnitt om laglig vistelse och tredjelandsmedborgare
har skrivits om.
Kapitel 12
Avsnitt om vilka underlag och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att göra
bedömningen av tillämplig lagstiftning har lagts till på flera ställen.
Kapitel 14
Kammarrättsdom om avtals tillämpningsområde har lagts till.
Kapitel 15
I tabell över de förmåner som omfattas av de olika avtalen har underhållsstöd lagts
till när det gäller avtalet med Kap Verde.
Kapitel 17
Under avsnittet Immunitet och privilegier för FN:s fackorgan har Internationella
banken för återuppbyggnad och utveckling, Världsbanken (IBRD) lats till.
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