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Historik – information om ändringar i vägledningen
2012:1 Vårdbidrag
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

2

2018-05-29

Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Version 2
Vägledningen har reviderats utifrån att Förvaltningslag (2017:900) träder i kraft den 1
juli 2018. Vägledningen har även fått en ny layout med lagrutor och symboler
Generellt
Ändring av serienummer av Förvaltningslagen (1986:223) till Förvaltningslagen
(2017:900).
Hänvisning till vägledning 2004:7 Förvaltningsrätt i praktiken i avsnitt som berör
förvaltningsrättsliga frågor
Sammanfattning
Omarbetad skrivning – För att beviljas vårdbidrag måste den sökande föräldern och
barnet eller barnen som ansökan avser vara försäkrade för bosättningsbaserad
förmån och omfattas av svensk socialförsäkring
Hänvisning
Nytt om att vägledningen innehåller bara det som är förmånsspecifikt för
handikappersättning och hänvisar därför i vissa fall till andra vägledningar
Kapitel 1
1.2 Tillägg av bestämmelse rättsligt ställningstagande (FKRS 2009:2) om
merkostnader inom handikappersättning och vårdbidrag
Kapitel 2
2.1 Omarbetning av text Lagruta om 110 kap. 4 § första stycket. Hänvisning till att
läsa mer i vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken och till 19-22 §§
Förvaltningslagen (2017:900) har lagts till. Hänvisning av rättsfall (HFD) dom den 10
juni 2008 i mål nr 39-06 när båda föräldrar ansöker om vårdbidrag för samma barn.
2.1.4 Lagruta med 110 kap. 6 § andra stycket SFB. Omarbetad text om förlängning
av tidsbegränsat vårdbidrag utan ansökan. Hänvisning till att se mer i avsnitt 8.5
2.2.1 Läkarutlåtande utan ansökan, nytt avsnitt. Om ansökan inte inkommer avskrivs
ärendet
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2.3 Lagruta om 110 kap. 10 § SFB. Hänvisning till vägledning 2004:7 Förvaltningsrätt
i praktiken
2.3.1 Omarbetad text om avvisning när det saknas läkarutlåtande
Kapitel 3
Hela kapitel 3 är omarbetad.
3.1 Ny rubrik, Försäkrad och gällande skydd. Bland annat förtydligande om
förhållande vårdbidrag och förordning 883/2004 samt hänvisning till att läsa mer i
vägledning (2017:1) Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och
internationella avtal - Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma
gränsöverskridande frågor.
3.1.1 Nytt avsnitt om anmälan till Försäkringskassan
Kapitel 4
Ny rubrik, Övriga förutsättningar för rätt till vårdbidrag
Tillägg av punkten Åldersvillkor för barnet
4.1 Tillägg av att läsa mer i vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken om
utredningsskyldighet.
4.2 Lagruta med 22 kap. 3 § SFB
4.4.3 Lagruta med 22 kap. 2 § SFB. Omarbetad text om registrerad partner och
särskilt förordnad vårdnadshavare
4.5 Nytt om åldersvillkor för barnet.
4.7 Omarbetad text om särskild tillsyn och vård i minst sex månader.
4.7.2 Ny rubrik om vanliga diagnoser inom vårdbidrag. Tillägg om läs mer om
neuropsykiatriska diagnoser och blind eller gravt hörselskadad
4.8 Nytt avsnitt om annat merarbete.
4.9.2 Omarbetad text för ersättning för privat alternativ eller till närstående
4.9.3 Exempel på merkostnader. Tillägg av text om bostad och bostadsbyte, hund
som hjälpmedel, förbrukningsartiklar, dyrare kost. Hänvisning till att läsa mer om
bilstöd i vägledning (2003:1) Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
4.9.4 Vägledande information, uppdaterade namn på samarbetsorgan mm. Samt
skrivning om Konsumentverkets kostnadsberäkningar
Kapitel 5
5.1 Vårdbidrag och assistansersättning, omarbetad text. Bland annat om ett barn får
beslut om personlig assistans kan det påverka rätten till vårdbidrag eller
vårdbidragets storlek
5.2 Vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning, hänvisning till vägledning (2016:2)
Tillfällig föräldrapenning. Samordning av förmånerna – läs mer i vägledning (2005:1)
Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar
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Kapitel 6
6.4 Familjehem, förtydligat om LVU
6.5 Ny skrivning om specialskolor
Kapitel 7
7. Storlek ändrat till nivåer
7.3 Lagruta 22 kap. 4 § SFB, omarbetad text, vårdbidragets nivåer
7.3.3 Förtydligat om merkostnadsersättning utöver helt vårdbidrag.
Kapitel 8
8.1 Hänvisning till vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken ändrad text om
Generaldirektörens arbetsordning för Försäkringskassan (2016:02)
8.1.1 Omarbetad text utifrån Försäkringskassans arbetsordning
8.1.2 Omarbetad text utifrån arbetsordningen
8.1.3 Omarbetad text om motivering av beslut. Hänvisning till vägledning (2004:7)
Förvaltningsrätt i praktiken
8.1.4 Hänvisning till vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken
8.2 Hänvisning till vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken
8.3 Lagruta med 112 kap. 2 och 3 §§ SFB. Omarbetad text och hänvisning till
vägledning (2004:7) Förvaltningsrätt i praktiken
8.5 Lagruta med 110 kap. 6 § andra stycket SFB. Nytt om nivån vid beslut om
förlängning av tidsbegränsat vårdbidrag utan ansökan. Omskriven text.
8.8 Hänvisning till att läsa mer i vägledning (2001:7) Omprövning, ändring och
överklagande av Försäkringskassans beslut
Kapitel 9
9.1 Tillägg av läs mer i vägledning (2005:1) Utbetalning av förmåner, bidrag och
ersättningar om bland annat datum för utbetalning och avrundningsregler för
vårdbidrag och ferievårdbidrag
Kapitel 10
Ny rubrik, Omprövning och efterkontroll av vårdbidraget
10.1 Ny rubrik, Omprövning av rätten till vårdbidrag med visst tidsintervall. Lagruta
och omarbetad text om omprövning enligt 22 kap. 7 § SFB. Metodstöd- omprövning
enligt 22 kap. 7 § SFB
10.2 Ny rubrik, Efterkontroll och omprövning med anledning av ändrade förhållanden.
Lagruta och omarbetad text om efterkontroll och omprövning med anledning av
ändrade förhållanden enligt 22 kap. 17 § SFB. Nytt metodstöd – efterkontroll. Nytt
metodstöd omprövning efter efterkontroll
10.3 Laguta med 110 kap. 46 och 47 §§ SFB. Läs mer i vägledning (2005:3) Återkrav
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10.4 Läs mer om bestämmelser om Bestämmelserna om återbetalnings -skyldighet
och ränta finns i 108 kap. SFB, vägledning (2005:2) Fordringshantering hos
Försäkringskassan och (2005:3) Återkrav
Källförteckning
Uppdaterade lagar
Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, Förvaltningslagen (2017:900) och
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
Vägledningar
Uppdaterade vägledningar
2016:2 Tillfällig föräldrapenning
2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal –
Försäkringskassans uppdrag vad gäller vissa gemensamma gränsöverskridande
frågor
.
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