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Historik – information om ändringar i vägledningen
2017:2 Ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser
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

2018-05-31

1.2, 1.4, 1.5.1, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.3.1, 3.3.3, 4, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3,
5.4, 6.5.2, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.5, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.5, 10.1, 12.5, 12.6,
12.7, 12.8.

Version 2
Nedan beskrivs kortfattat vilka ändringar som gjorts:
• Ändrat beskrivning av AF:s uppgiftsskyldighet (avsnitt 1.2)
• Datum på ansökan ET/BE tagits bort (avsnitt 1.4)
• Förtydligande om särskilda skäl sen ansökan (avsnitt 1.5.1)
• Förtydligande om ansökan som avser lördagar/söndagar (avsnitt 2.1)
• Beskrivit regeländringen 1 mars 2018 om unga med funktionsnedsättning (avsnitt
2.1, 3.1, 3.3, 3.3.1)
• Lagt till definition av sjukperiod (avsnitt 2.3)
• Förtydligande E-dagar (avsnitt 2.4)
• Förtydligande om JOB-dagar (avsnitt 3.3.1)
• Rättat felaktig information om kartläggningsfasen (avsnitt 3.3.3)
• Tillagt om parallella program (avsnitt 4)
• Rättat felaktig information om samordning samt nytt exempel (avsnitt 5.2.1)
• Förtydligat kring lön/anställningsförmåner (avsnitt 5.3.2 och 5.3.3)
• Nya exempel samordning med flera förmåner (avsnitt 5.4)
• Nytt avsnitt (6.5.2) om att Arbetsförmedlingen lämnar information om att
deltagaren varit frånvarande när de inte utreder sanktion.
• Förtydligat kring gemensam ansökan (avsnitt 7.2.5)
• Förtydligat begreppet ensamstående utan hemmavarande barn (avsnitt 7.3.1)
• Förtydligat om bostad (nytt avsnitt 7.3.5)
• Förtydligat kring kommunicering (avsnitt 9.1)
• Förtydligat kring interimistiska beslut (avsnitt 9.1.1)
• Flyttat info om fast utbetalningsdag till metodstöd (avsnitt 9.2)
• Förtydligat kring kvittning (avsnitt 9.3)
• Tagit bort skrivningar om 113 kap. SFB (avsnitt 9.5)
• Lagt till att CSN kan kontakta FK (avsnitt 10.1)
• Nytt metodstöd- parallella program (avsnitt 12.5)
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• Nytt metodstöd – AF meddelar fatt de har information om att deltagaren har varit
frånvarande (avsnitt 12.6)
• Nytt metodstöd – utreda ansökan om ersättning för lördagar och söndagar (avsnitt
12.7)
• Nytt metodstöd - utbetalning (avsnitt 12.8)
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