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Abstract
This degree project is about having meetings in The Swedish Social Insurance Agency, which is a
wide organisation. This work will concentrate on one of the projects going on within the
organisation which is travel-free meetings, where they are building a video meeting system that
allows the employees in the organisation to be able to meet with each other through the use of
videoconferencing instead of physical meetings.

In this work we will show how Kaikaku (radical system changes) along with Kaizen (continuous
change) can support an organisation to become more efficient and reduce wastage. We have done
this work in an organisation that is present in over one hundred locations in Sweden.

The Social Insurance Agency has over 13 000 employees at over one hundred locations in
Sweden. The organisation has to be close to their customers and provide the best service as
possible. To be able to work in a uniform way, the employees get together and have meetings.
Some meetings are just progress meetings and takes perhaps no more than two hours to complete.
However, if seven employees from seven different locations need to have meetings, in the worst
case, they all have to meet in a common place.

This is expensive for the organisation in travel costs, time and absence from work, but the
travelling also contributes to environmental pollution if the employees are travelling by a fuel-
powered vehicle. A whole day could go lost for having a meeting in about two hours if all seven
employees went from their own cities to e.g. Stockholm for the meeting.

Muda (wastage) of travel created several different types of Muda, namely:
 Wastage with anticipation when the employees had to wait for e.g. a bus, train or airplane

etc.
 Wastage with transportation, because they had to travel.
 Wastage of unnecessary movements, as employees had to travel to another city to do their

chores.
 Waste of time, then their traveling stole a lot of their working time.
 Wastage of energy and water, then carbon emissions from travel had a negative impact on

the environment.

These wastage also led to the employees becoming overloaded (Muri) when they could not do
some of their jobs when travelling took a lot of their time. This meant that they had have to have
fewer meetings, which in turn led to increased variability (Muri), since they did not have a
standard for shared work and worked in different ways at the various offices.

This project’s purpose was to reduce travels with 10% and bring efficiency in the meetings. This
by introducing new technologies with videoconferencing in the organisation, where employees
effectively can schedule appointments and see, share documents and have meetings right where
they are instead of traveling and having physical meetings. The project succeeded to reduce
travels with 15%.

The project was limited to the Business support division within the authority, which is located
throughout the country and has about 615 employees.

Keywords: Lean, travel-free meetings, wastage and videoconferencing.



Sammanfattning
Detta examensarbete är genomfört på Försäkringskassan som finns på över hundra platser i
Sverige. I detta arbete benämns Försäkringskassan som ”organisationen” på många ställen.

Försäkringskassan har över 13 000 anställda och finns på över hundra platser i Sverige. Detta
för att organisationen ska finnas nära sina kunder och ge den bästa möjliga servicen. För att
kunna jobba på ett enhetligt sätt måste de anställda träffas och ha möten. Vissa möten är bara
avstämningsmöten och tar kanske inte mer än två timmar i anspråk. Men om t.ex. sju
anställda från sju olika orter ska träffas och ha möten, åker i värsta fall de alla till en
gemensam plats där de möts.

Förutom att detta kostar organisationen pengar i resekostnader samt tid och arbetsbortfall, så
bidrar resanden även till miljöföroreningar i vart fall när de anställda använder sig av
bränsledrivna fortskaffningsmedel.  En hel arbetsdag kunde gå åt för att ha ett möte på cirka
två timmar om alla åkte från olika städer i landet till t.ex. Stockholm.

Så Muda1 (slöserier) med resandet skapade flera olika typer av Muda2, nämligen:

 Slöserier med väntan, då de anställda var tvungna att vänta på t.ex. buss, tåg och flyg
med mera.

 Slöserier med transporter, då de var tvungna att resa.
 Slöserier med onödiga rörelser, då medarbetarna var tvungna att resa till en annan ort

för att utföra sina sysslor.
 Slöseri med tid, då deras resande stal en hel del av deras arbetstid.
 Slöseri med energi och vatten, då koldioxid utsläppen från resandet hade negativ

påverkan på miljön.

Dessa slöserier ledde också till att medarbetarna blev överbelastade (Muri3) då de inte hann
med sina arbetsuppgifter då resandet tog en hel del av deras tid. Detta ledde till att de hade
färre möten som i sin tur ledde till att variationerna ökade (Mura4), eftersom de inte hade en
standard för gemensamma arbetssätt och jobbade på olika sätt på de olika kontoren.

Målet med projektet var att främst minska resandet med 10% och få effektivitet i mötena.
Detta genom att införa ny teknik med videmöten i organisationen, där de anställda på ett
effektivt sätt kan boka möten och se, dela dokument och ha möten precis där de är istället för
att resa och ha möten. Projektet lyckades minska resandet med 15%.

Projektet begränsades till avdelningen verksamhetsstöd inom myndigheten, som finns över
hela landet och har cirka 615 medarbetare.

Nyckelord: Lean, resefriamöten, slöserier och videokonferens.

1 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.9
2 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.26 mfl
3 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.9
4 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.9



Förord
Denna rapport är Marie Strömbergs och Dani Razmgahs examenarbete i programmet Lean
Production vid Kristianstad Högskola som har genomförts under vårterminen 2014.

Vi vill börja med att tacka vår handledare och Lärare Navid Khosravi samt vår lärare och
examinator Ola Johansson på Kristianstad Högskola för att alltid ha stöttat oss under hela
utbildningstiden.

Vi vill också tacka följande personer på Försäkringskassan:

Niklas Severin som är Senior Projektledare, Anders Ericsson som är Travel Manager, Erik
Trulsson, som är Controller, Stefan Blom, som är Lean-ansvarig samt hela
Hållbarhetsansteamet på myndigheten. De har alla, hela tiden gett både värdefull input och
försett oss med viktig information så att detta projekt kunde få rätt fakta. Ett stort tack också
till HR Direktör Lars-Åke Brattlund, IT Direktör Stefan Olowsson, Ekonomidirektör, Sture
Hjalmarsson och Generaldirektör Dan Eliasson som gav oss möjligheten att genomföra
arbetet på myndigheten.

Dessutom ett stort tack till alla medarbetare på myndigheten som har svarat på våra frågor,
inga nämnda och inga glömda. Ni har varit ett stort stöd!

På ett seminarium om teamarbete hos Belbin Svenska AB (numera BelBin Malta Ltd), år
1998, i Roslags Näsby, citerade Dr Meredith Belbin den berömda komiker och talskrivaren
Robert Orben och sa “If you can laugh together, you can work together”.

Detta har visat sig stämma mycket väl i vårt arbete. Även om saker och ting har tagit lång tid,
har varit svåra att få samsyn och få alla med på tåget, så är en sak som har gjort att vi har
kommit fram. Nämligen att vi har haft väldigt roligt ihop, har skrattat ihop och lärt oss av våra
misstag. Om vi kunde skratta ihop, kunde vi också jobba ihop, så enkelt var det och det blev
vår ledstjärna i projektet. Detta innebar inte att vi alltid var överens om alla frågor, men det
viktigaste var att vi ville samma sak, dvs. att få samsyn och få ut det bästa möjliga för
organisationen, så att dess medarbetare kan ge bästa möjliga servicen till sina kunder.

En självklarhet som inte är så självklart för alla, är att även om alla vet att olikheter berikar, så
är det svårt att ta tillvara alla olikheter, speciellt om någon tycker annorlunda än dig själv.
Många gånger kan dessa olikheter föra oss framåt om man kan förstå hur vi kan stärka
varandra med ny kunskap, istället för att motarbeta varandra.

Under denna utbildning har vi lärt oss en hel del nya saker, såsom olika typer av verktyg,
tankesätt med mera. En annan stark lärdom i detta har varit samverkan mellan människor. Om
människor vet varför man ska göra något och har förståelse för det, så gör man det för att man
vill det, inte för att man måste. Det i sig gör att det blir mycket effektivare utfall, då
motiverade människor gör mycket bättre ifrån sig och när man förstår vad man ska göra, gör
man rätt saker, vilket minskar slöserier. Dessvärre missas denna del av Lean av många,
nämligen ”respekt för människan”!

Marie Strömberg Dani Razmgah
Marie Strömberg Dani Razmgah
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund

Den 1 januari 2005 bildade Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkringskassorna
en statlig myndighet, Försäkringskassan.5 Detta bland annat för att öka utfallsrättvisan och
minska dubbelarbeten och slöserier. Organisationen gjorde stora besparingar och minskade
sina utgifter markant.6 Detta hade dock en baksida, eftersom den nya myndigheten krävde
flera nationella resor än tidigare. Om en stor myndighet ska ensa sina processer, behöver man
mötas och finns man på olika orter i landet, så kräver det resor.

Både under åren 2012 och 2013, men även tidigare hade Försäkringskassan som målsättning
att sänka koldioxidutsläppen7 genom att bland annat resa mindre inom tjänsten. Det var främst
de administrativa resorna, dvs. när tjänstemännen skulle mötas inom organisationen. Detta
gällde inte resor som ledde till möten med kunderna. Resorna minskade dessvärre inte enligt
målsättningen, trots att många projekt pågick för att minska dem, bland annat deltagandet i
REMM8-projektet som skulle leda till resefria möten, även om den till slut gav kraft till det
som kommer att behandlas i detta arbete.

Anledningen till att minska resorna var inte bara av miljöskäl, även om det vägde väldigt
tungt. Det fanns andra orsaker såsom slöserier med arbetstid och arbetsprestation var en lika
viktig orsak, då varje tjänstemans resa för ett möte kunde ta upp till halva arbetsdagen. Detta
om t.ex. en tjänsteman från Arvidsjaur skulle ha möte med sina kollegor i Stockholm, kunde
halva arbetsdagen gå åt att resa. Dessutom stal resorna även fritid från tjänstemännen,
eftersom resorna oftast började tidigt på morgonen och slutade sent på kvällarna.

Alternativet var telefonmöten, men det visade sig att det är krävande att sitta i ett telefonmöte
som är längre än en timme och det var svårt att föra ett möte när man inte såg varandra.
Många tappade koncentrationen och fokus under mötena.

För att minska på resorna tillsattes en förbättringsgrupp med medlemmar från olika
avdelningar för att på bästa sätt hitta en bättre lösning som kunde minska resandet utan att
minska på effektiviteten, vilket de gjorde med stöd Kaizen Blitz9 (läs mer under punkt 2.5.6).
Tillsammans med IT avdelningen och med stöd av det som framkommit i bland annat
REMM-projektet och verksamhetens behovsanalys10 kommer vi att starta ett projekt för att
minska på resorna.

Projektet kommer i att testas på avdelningen för verksamhetsstöd på Försäkringskassan med
615 medarbetare lokaliserade över hela Sverige.

5 Bilaga 11
6 Bilaga 11
7 Bilaga 10
8 http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planera-persontransporter/Hallbart-
resande/Tjanste--och-pendlingsresor/Resfria-moten/REMM--resfria-moten-i-myndigheter/
9 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 188
10 Bilaga 8
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1.2 Målsättning och syfte

Under 2013 var den totala administrativa resekostnaderna 91 911 339 kr11 (direkta kostnader,
dvs. biljettpriser) för hela myndigheten. Projektets mål är att hitta ett sätt där man kan minska
de direkta resekostnaderna.

För detta ska vi testa en tes på Avdelningen för verksamhetsstöd på myndigheten och under
testperioden se om de direkta kostnaderna för administrativa resorna kan minska med minst
10% för tertial 1, år 2014 i jämförelse med samma period under år 2013. De direkta
administrativa resekostnaderna på avdelningen verksamhetsstöd för tertial 1, år 2013 var 7
719 679,0012 kr. Om möjligt ska projektet hitta ett sätt där man kan räkna och se effektiviteten
genom att synliggöra slöserier som sker i samband med resorna. Organisationen har själva
tidigare identifierat ett antal så kallade Muda13, som vi fick ta del av, nämligen:

 Slöserier med väntan, då de anställda var tvungna att vänta på t.ex. buss, tåg och flyg
med mera.

 Slöserier med transporter, då de var tvungna att resa.
 Slöserier med onödiga rörelser, då medarbetarna var tvungna att resa till en annan ort

för att utföra sina sysslor, men också.
 Slöseri med tid, då deras resande stal en hel del av deras arbetstid.
 Slöseri med energi och vatten, då koldioxid utsläppen från resandet hade negativ

påverkan på miljön.

På avdelningen verksamhetsstöd arbetar cirka 615 personer, utbredda över hela Sverige.
Projektet ska under testperioden minska de direkta resekostnaderna med 10% på avdelningen.
Tesen är att om verksamhetsstöd kan göra det, så kan myndigheten i senare skede även kunna
minska totalkostnaderna med motsvarande siffra för hela organisationen. Anledningen till
valet av verksamhetsstöd är att avdelningen finns över hela landet, dvs. där alla andra
avdelningar har verksamhet och är representativt för resten av myndigheten.

1.3 Avgränsningar

I detta arbete kommer det inte att redovisas hur IT avdelningen arbetar med
implementeringen, samt hur de gjorde valet av system, eftersom projektet inte har insyn där.
Projektet utgår ifrån verksamhetens behov och arbetar med detta såsom ett
verksamhetsprojekt och ställer krav på IT som en leverantör till verksamheten.

Trots att projektet ska gälla för hela myndigheten framledes, kommer detta arbete att
avgränsas till en avdelning, nämligen Avdelningen för Verksamhetsstöd inom
Försäkringskassan. Därför kommer det att redovisas hur besparingen blir för tertial 1, 2014 i
jämförelse med samma period 2013 för avdelningen verksamhetsstöd.

Avdelningen har cirka 615 medarbetare som finns över hela Sverige och kan ge en
fingervisning om vilka effekter projektet kommer ge för hela organisationen. Avgränsningen

11 Bilaga 1
12 Bilaga 1
13 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.26 mfl
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beror också på att vi inte kommer att hinna följa hela projektets cykel som är tre år. Därför
kommer det att skrivas om det som kommer att ske under prövotiden, dvs. under tertial 1,
2014.

Pga. av att en del upphandlingar pågår på myndigheten kan projektet inte ge en helhetsbild för
alla delar och detaljer pga. upphandlingssekretets.

Frågor om lönestatistik och dyl. redovisas inte eftersom estimat har inhämtats muntligen från
Controller på den berörda avdelningen.

Alla siffor gällande de direkta resekostnaderna handlar om de administrativa resorna på
myndigheten. Det kommer inte att beröra resor till och från kunderna! Kundresorna sker
oftast med tjänstebilar och finns redovisade på andra konton än dem vi har fått ta del av.

1.4 Företagspresentation

Försäkringskassan är en svensk myndighet som har över 13 000 anställda över hela Sverige.
De har lokaler över hundra (100) platser i Sverige. Dessa är i huvudsak, om man räknar bort
staber och huvudkontorspersonal, bestående av sex stora avdelningar som finns i hela Sverige.
Varje avdelningschef har mellan 600 till 4500 medarbetare inom sina avdelningar.

”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning.

Vår verksamhetsidé är att ge människor inflytande över sin egen livssituation.
Genom kunskap, empati och förståelse ska vi se till att alla som möter oss förstår sina
rättigheter, får rätt stöd och behandlas med värdighet.

Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. Vi
utreder och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner.

Vi betalar ut omkring 200 miljarder kronor per år, varav hälften går till sjuka och personer
med funktionsnedsättning.

En tredjedel betalas ut till barn och familjer i form av bland annat barnbidrag,
föräldrapenning och bostadsbidrag.

När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan ännu ett uppdrag: Att samordna resurser
för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. Försäkringskassan är
också utbetalande myndighet för Pensionsmyndigheten.

På Försäkringskassan arbetar cirka 13 400 personer. De handläggande kontoren och våra
kundcenter och servicekontor finns i hela Sverige och huvudkontoret ligger i Stockholm.”14

Myndigheten har Lean som verksamhetsstrategi och har startat ett antikrångelarbete som man
kan läsa mer på deras hemsida www.forsakringskassa.se.

14http://www.forsakringskassan.se/omfk/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sH
M0MDTwNPUIMA_2cgly8TYEKIoEKDHAARwNC-
sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgA2lZVbw!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMD
hTMDgwSTlIOUVGOTJHRE0y/
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1.5 Nuvarande tekniska lösningar

Den teknik som har funnits och varit någorlunda användbar för kortare möten är
konferenstelefon. Dessutom finns det ett antal Tandbergs15 video-konferensutrustning som är
kopplade till vissa rum på vissa ställen inom myndigheten. Eftersom den tekniska lösningen
för denna typ av videokonferens är hårdvaruknutet och mycket dyrt har inte alla platser
möjligheten att använda det.

Eftersom Tandbergssystemet är knutna till vissa rum och dessa rum också används av lokala
möten har resekostnaderna inte minskat i den takt organisationen har velat. Det är därför
myndigheten måste göra något mer för att minska resorna inom organisationen.

2 Metodik, teori och verktyg
I detta kapitel kommer det att förklaras vilken metod som används i detta arbete, förr- och
nackdelar samt alternativ belyses. Dessutom beskrivs Lean och dess verktyg som har använts
i detta arbete.

2.1 Den induktiva metoden

Med stöd av induktionen kan man förklara logiska följder till de erfarenheter vi har. Induktion
är ett förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. Med utgångspunkt i en
mängd fall tar man olika slutaster om sannolikheten för ett eller flera utfall. Som ett exempel
kan nämnas, att nätterna och dagarna har haft 24 timmar under den senaste tiden man kan
minnas, alltså är det mycket troligt att dygnen kommer att ha 24 timmar även framledes.

Med det sagt så behöver inte en konklusion som grundar sig på induktion alltid vara sann,
eftersom endast effekten är synlig och man inte alltid vet orsaken då den kanske inte är
iakttagbar. Som exempel kan nämnas att om en person har kört i en korsning varje morgon
under fem dagar vid samma tidpunkt och inte sett några andra bilar korsa korsningen, innebär
det inte att det alltid kommer att vara så i framtiden. Det krävs flera körningar, kanske under
ett helt år vid samma tidpunkt för att överhuvudtaget få en statistik och sannolikhet för hur
bilfri korsningen är vid den givna tidpunkten. Ett annat exempel är om man slår tärningen två
gånger och får sexor både gångerna, så innebär det inte att det blir en sexa nästa gång. Slår
man tärningen tillräckligt många gånger kan man se att sannolikheten att det blir olika
nummer är lika stora.

Med det sagt kan man påstå att nackdelen med indikationen är att sannolikhetsuttalande som
baseras på ett urval speciella iakttagelser. Redan Hume16 kritiserade induktionen och kallade
den blind tro. Men den kan vara svår att klara sig utan och många hypoteser tvingas grunda
sig mer eller mindre direkt på induktioner.

15 Läs mer om Tandberg här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Tandberg
16 http://www.filosofi.gotland.se/hume.htm
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Fördelar med Induktion är att man kan ta fram nya idéer och ny kunskap, även kunskap som
inte har kunnat observeras. Dessutom är det enkelt att använda, man testar, observerar och
drar konklusioner som man jämför med tiden innan testet och kan snabbt se resultat.

Nedanstående bild illustrerar skillnaden mellan en induktiv och deduktiv ansats17.

Man talar oftast om deduktion som alternativ till induktion. ”Deduktion är den gamla och
välkända vetenskapliga metoden som utifrån en referensram, t ex en teori eller en modell,
formulerar hypoteser som testas mot verkligheten via observationer. Med induktion går man
åt det motsatta hållet, nämligen från observationer i verkligheten till generalisering inom en
teoretisk referensram. I praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en
kombination av dessa två ansatser vilket kallas för abduktion. Till exempel kan en studie först
utföra några inledande intervjuer utan något mätinstrument (formulär) för att bygga en
modell som i ett andra steg testas mot respondenter i en strukturerad intervjuundersökning.

Bilden ovan är idealiserad. Det finns en skala mellan induktion och deduktion. En
enkätundersökning med fasta svarsalternativ är mer deduktiv än en fallstudie. Hypoteser
används normalt enbart i kvantitativa undersökningar. Hypoteser kan i figuren bytas ut mot
operationaliserade frågor eller liknande, t.ex. i ett frågeformulär, vilka används för att i
verkligheten mäta de fenomen som ska kopplas till den teoretiska nivån. Notera att ren
induktion inte finns eftersom vi alltid observerar verkligheten i relation till vår
förkunskap.”18

17 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 150 och 229, via: Metodhandbok som tankekarta, M Le Duc, februari
2007
18 http://www.leduc.se/metod/Induktion,deduktionochabduktion.html
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ metodik

Man kan enkelt säga att kvantitativ metodik är när man använder mätning med stöd av
statistik, matematik och dylikt. På samma enkla sätt kan man förklara att kvalitativ metodik är
när man intervjuar och resultatet är verbala eller skrivna och det är ”ordet” och inga ”siffror”
som är resultatet.19

Trots att kvantitativ handlar om siffror och kvalitativ handlar om det verbala, innebär det inte
att man i kvalitativa metoder inte får använda siffror eller vice versa. 20

Det finns förr- och nackdelar med både en kvalitativ och kvantitativ studie och nedanstående
tabell21 visar ett antal exempel av det.

Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder

1. Precision: forskaren eftersträvar en
maximalt god avspegling av den kvantitativa
variationen.

2. Ringa information om många
undersökningsenheter; går på bredden.

3. Systematiska och strukturerade
observationer, t ex enkät med fasta
svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det gemensamma,
det genomsnittliga eller representativa.

5. Avstånd till det levande: insamlingen av
information sker under betingelser som skiljer
sig från den verklighet man vill undersöka.

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler.

7. Beskrivning och förklaring

8. Åskådare eller manipulator: forskaren
iakttar fenomenet utifrån och strävar efter en
roll som observatör. Variationen för variabler
kan manipuleras fram.

9. Jag-det-relation mellan forskaren och den
undersökte.

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa
möjliga återgivning av den kvalitativa
variationen.

2. Riklig information om få
undersökningsenheter; går på djupet.

3. Osystematiska och ostrukturerade
observationer, t ex djupintervju eller
intervjumall utan fasta frågor eller
svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det säregna, det
unika eller det eventuellt avvikande.

5. Närhet till det levande: insamlingen av
information sker under betingelser som ligger
nära den verklighet man vill undersöka.

6. Man intresserar sig för sammanhang och
strukturer.

7. Beskrivning och förståelse.

8. Deltagare eller aktör: forskaren observerar
fenomenet inifrån. Han vet om att han
påverkar resultaten genom det faktum att han
är närvarande. Han kan även deltaga som
aktör.

9. Jag-du-relation mellan forskaren och den
undersökte.

19 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 2013, s.33
20 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 2013, s.34
21 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991, s. 62, via: Metodhandbok som tankekarta, M Le Duc, februari 2007
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2.3 Val av metod

I detta arbete har tonvikten legat på den kvalitativa- och induktiva metoden22, men med viss
influens från den deduktiva insatsen.  Induktion kan sägas vara att dra slutsatser av
erfarenheter. Man samlar in information, analyserar den och drar en slutsats som har
förklarats ovan under punkt 2.1. Därför valde vi att kombinera den induktiva metoden med
den deduktiva metoden. Blandningen kallas även för abduktion, som är en kombination av
dessa två, men tyngdpunkten i detta arbete har legat åt den induktiva metoden.

För att ta reda på hur användarna kommer att använda videosystemet i framtiden användes en
kvantitativ metod, där en enkät23 skickades ut till alla de 615 medarbetare som arbetade inom
avdelningen verksamhetsstöd. Anledningen var för att se om det resultat vi har fått under
tertial 1, år 2014 är slumpmässigt, eller om medarbetarna verkligen kommer att använda det
nya videosystemet i framtiden.

I övrig har projektet samlats in data genom att inhämta information från säkra källor, såsom
myndighetens olika system via direkta frågor till controllern och Travel Manager. En kortare
kvalitativ intervju gällande medarbetarnas resvanor gjordes också med 17 personer.

Därefter har arbetet som gjorts för att sänka reskostnaderna jämförts med tiden innan
förbättringen för att se om det hade gett någon resultat.

I detta arbete har alltså våra jämförelser byggt på empiri, med tyngdpunkt på den induktiva
modellen, vilket framgår längre fram i arbetet.

Det hade varit enkelt att påstå att teorin som används inom detta arbete är Lean, men Lean är
snarare en filosofi och ingen teori, verktyg eller teorimodell24. I detta arbete används Lean-
filosofin och modeller och metoder som används inom denna filosofi. Verktyg som har
använts för detta arbete beskrivs under punkt 2.5.

2.4 Om Lean

Lean är en filosofi som söker det ”ideala läget”25. Lean hjälper oss att tänka ut det bästa sättet
att bli mest effektiv i det vi gör. I varje tidpunkt kan det bara finnas ett bästa sätt att arbeta på
och Lean och dess verktyg hjälper oss att komma fram till det. 26

Många förknippar Lean med nedskärningar och resurseffektivitet. De som också känner till
Lean kan snabbt koppla ihop det till Toyota, även om man inom Toyota aldrig har använt
benämningen Lean. Inom Toyota används begreppet Toyota Production System (TPS) och
skapades av Taiichi Ohno efter andra världskriget och har som princip att tillverka produkter
på det mest resurseffektiva sättet.27

22 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 2013, s.54
23 Bilaga 5
24 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 8
25 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 8
26 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 8
27 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.93 och 330
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”Begreppet ’Lean’ eller ’Lean Production’, med direktöversättningen till svenska ’mager
produktion’, blev populärt i början av 1990-talet då boken ’The Macheine that Changed the
World’ kom ut; se Womack et al. (1990).”28

Inom den organisation vi har gjort detta arbete talar man om riktig- respektive falsk Lean.
Detta på grund av att många just förknippar Lean med nedskärningar och resurseffektivitet
och stora uppsägningar av personal. Här talar man om att Lean inte handlar om att få
medarbetarna att göra mer, utan att göra rätt saker, vilket i praktiken kan innebära att man gör
färre saker.

Inom organisationen talar man mycket om det tre M:n som James Womack och Daniel Jones
har beskrivit i sin bok ”Lean Thinking”, nämligen Muda (Slöseri), Muri (Överbelastning) och
Mura (Ojämnhet eller variation). För att lyckas att arbeta bort variationer och slöserier, måste
man minska överbelastningen på främst personalen, anser man inom denna organisation.
Eftersom personal som är överbelastad gör fel, som leder till slöseri och onödiga variationer.
Dessutom leder det till andra oönskade effekter, då personalen lättare blir sjuka och skapar
onödiga sjukkostnader för organisationen.

Inom organisationen talar man om Lean som en verksamhetsstrategi framför
resurseffektivitet. Detta stämmer mycket väl överens med Niklas Modigs tankar om att Lean
är en strategi att förflytta sig åt höger och uppåt i effektivitetsmarisen, som han beskriver i sin
bok ”Detta är Lean”.29

James Womack och Daniel Jones har i boken ”Lean Thinking, Simon and Schuster, New
York, 1996” nystat upp fem principer som ska stå för Lean30, nämligen:

 Specificera och se värdet ur kundens perspektiv
Istället för att se hur du enklast kan göra något oavsett tjänst eller produkt, så ska man
se det utifrån kundens ögon och önskemål och skapa mervärde för kunden. Det är först
då man kan se om det man gör är värdeskapande eller inte.

 Identifiera värdeflödet
Sedan ska man kartlägga allt från råmaterial till slutkunden för att se i varje detalj det
man gör är värdeskapande eller inte.

 Få värdet att flöda
Skapa ett flöde utan flaskhalsar och låt det flöda sömnlöst så gott det bara går för att
minska på dubbelarbete och slöserier.

 Skapa en dragande organisation
När flödet fungerar som det ska, ska man bara tillverka det som behövs. Ändras
kundernas behov, ska man ändra produktionen snabbt, så att man inte har en massa
saker tillverkade som ingen vill ha.

28 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.627
29 Niklas Modig & Pär Åhlström, Detta är Lean, SSE Institute for research, 2013, s 149
30 John Bicheno, Lean Handbok för Service och Tjänster, juni 2011, s. 15
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 Uppnå perfektion i allt du gör
Perfektion kan uppnås om man har lyckats med de fyra första punkterna. Men
perfektion handlar inte bara om att ha rätt eller kvalitet på produkterna. Det handlar
också mycket om att tillverka rätt produkt, i rätt tid till rätt kunder till rätt pris.

2.5 Olika verktyg och metoder inom Lean

Metoder som används i detta projekt är verktyg och metoder som har tillgodogjorts i
utbildningen Lean Production.

2.5.1 PDCA/PDSA/PGSL

Examensarbetet kommer att visa hur projektet har genomförts med stöd av en PDCA –
cykel31. PDCA står för Plan, Do, Check, Act och kallas även för PDSA32 eller PGSL på
svenska och då översätts till Planera, Göra, Studera och Lära33. Walter Shewhart som var
mycket influerad av pragmatisk filosofi ligger till ursprung för PDSA-cykeln, även om den
oftast kallas för Deming-cykeln, eftersom många tror att det är Edward Deming34 som
uppfann den, då han använde dem mycket i sina seminarier, men Deming själv kallade den

för Schewhart-cykeln. 35

Systematisk problemlösning PDCA (PGSL) är
en kontinuerlig cykel som ger struktur åt
förbättringsarbetet och består av fyra faser:
Planera, Göra, Studera och Lära/Agera.
Metoden utgör grunden i allt
förbättringsarbete och kan användas för allt
från enkla till avancerade problem. Vi har valt
PGSL för att närma oss vårt förbättringsarbete
på ett mer organiserat och strukturerat sätt.

Se figur till vänster som är en illustration av en
PDCA-cykel36.

PLANERA: Handlar om att planera vad som
ska göras, kommuniceras, i vilken omfattning,

vilka diskussioner bör föras, hur man ska nå enighet och bryta ner mål.

Kunden och kundens verkliga behov är första steget. Sen formulerar vi ett förslag på lösning
och utvärderar om vi har löst problemet.

Planering handlar också om att göra en tidplan, vara tydlig med vilka målen är och hur de ska
nås. Genom grundorsaksanalys och att ställa frågan varför fem gånger, så kan lösningen
hittas. I denna del av cykeln så utreds problemet på ett grundligt sätt. En analys görs på vad

31 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s.177
32 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.238
33 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.238
34 Läs mer om Deming på: http://sv.wikipedia.org/wiki/W._Edwards_Deming
35 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.241-242
36 Bilden är lånad från följande sida: http://www.sundetsrehab.se/kvalitetssakring.shtm
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orsaken eller orsakerna till problemet kan vara, man föreslår en åtgärd eller lösning på
problemet inklusive förväntat resultat samt även en plan för genomförandet.

GÖRA: I denna del utförs de åtgärder eller lösningar man tidigare kommit fram till skulle
lösa problemet. Man implementerar sin lösning och prövar den i liten skala.

STUDERA: Här utvärderas resultatet av både åtgärden och processen. Ofta missar man att
göra en utvärdering innan man genomför i större skala, detta kan leda till att man måste
korrigera det som genomförts.

LÄRA/AGERA: Vid detta steg implementeras lösningen som visade sig vara väldigt bra, då
dokumenterar man lösningen, sprider lösningen till andra och försöker införa den som
standard.

I detta arbete har PDCA-cykeln används för att styra projektarbetet.

2.5.2 A3-metoden37

A3-metoden är en mycket enkel metod där man på en A3 papper (Två A4:or) kan
åskådliggöra problembeskrivning, bakgrund, nuläge, analys, önskat framtida läge åtgärder
implementeringsplan med mera. A3 var det största pappersformatet som kunde faxas tidigare
och om man skulle finnas på olika platser och projekt som skulle drivas på distans innan
internet fanns, kunde man ha telefonkontakt och med stöd av A3-metoden få en sambild om
vad problematiken var och hur man kunde jobba framåt, allt på en och samma bild. A3:an är
ett dokument som används för en systematisk genomgång av en avvikelse eller ett
förbättringsförslag. A3 används som ett stöd i förbättringsarbetet där dokumentation av hela
berättelsen kring problemet sker.

Metodens format (A3) sätter begränsningar på hur mycket arbete som kan och bör läggas ned
i en ständig förbättringsaktivitet. Om man behöver större utrymme är frågan ofta mera

komplex och svårare att
införa, vilket tyder på att
det är en större förändring.
A3 är en standardiserad
problemlösningsmetod som
används i PDCA-cykeln där
man ser helheten i ett och
samma papper.

Se figur till vänster som är en
illustration på A3-metoden.

37 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 193
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2.5.3 Ishikawa-diagram eller fiskbensdiagram38.

Vi kommer även att använda oss rotorsaksanalysverktyget Ishikawa-diagram eller
fiskbensdiagram som är en orsaks-verkan-diagram. Precis som det låter på namnet orsaks-
verkan diagram, så ska Ishikawa-diagrammet hjälpa oss att ta reda på rotorsaken till
grundproblemet. Namnet har den fått av Karou Ishikawa då han 1943 introducerade den i
Japan. Eftersom det ser ut som fiskben, kallas diagrammet även för fiskbensdiagram.

Diagrammet används på så sätt att man i först i grova drag skriver vilka typer av orsaker som
finns som ger problemet. Därefter borrar man djupare i varje del för att på ett mer detaljerat
sätt kunna finna orsaken till varje problem.

Se nedanstående figur som är en illustration på Ishikawa-diagram.

2.5.4 Fem varför

Denna teknik utvecklades av Taiichi Ohno under 1950-talet, samtidigt som han utvecklade
TPS och ”just in Time”(JIT).39

Innan 5 varför – analysen kan påbörjas är det viktigt att lägga tid på problemformuleringen
och verkligen specificera problemet. Man kan även säga att modellen är ett sätt att tänka.  När
metoden fungerar blir resultatet att grundorsaken till ett problem identifieras och kan därefter
åtgärdas. Om man har gjort jobbet rätt kommer problemet inte att dyka upp igen och effekten
blir en bättre process och slöserier elimineras.

Metoden går ut på att ställa frågan ”varför?” fem gånger när ett problem har upptäckts. För
varje svar tränger man längre ner i problematiken och närmar sig problemets egentliga orsak.
De första frågorna är ofta relativt enkla att formulera, men det blir allt svårare för varje ny
fråga. Det behöver inte alltid vara fem varför, ibland är det färre och ibland kan det behövas
fler.

Det är processen som ska ifrågasättas med metoden 5 varför och inte någon person.
Ett problem kan ha flera orsaker, och det kan finnas samband mellan dessa som man först inte
ser. Vid dessa tillfällen kan Ishikawa-diagrammet vara till större hjälp.

38 Bo Bergman mfl. Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, 2007, s.252-255
39 Bengt Klefsjö mfl, De sju ledningsverktygen, Studentlitteratur, 2010, s. 12
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2.5.5 Reflektionsmöten

Syftar till att skapa en kontinuitet i förbättringsarbetet samt skapa teamkänsla kring frågor
som berör gruppen i praktiskt förbättringsarbete med kunden i fokus. Temat är ständiga
förbättringar, att hela tiden reflektera kring ”vad kan vi göra lite bättre idag än igår”.

Forumet är medarbetardrivet där teamet prestigelöst arbetar tillsammans med ständiga
förbättringar och identifierar eventuella avvikelser. Alla idéer ska mötas med respekt. Bör
genomföras stående vid tavlan ca 5-15 minuter per dag.

I projektet använde vi oss av reflektionsmöten kontinuerligt.

2.5.6 Kaizen Blitz förbättringsevenemang40

Kallas även Kaizen event. Metoden innebär radikal förbättring av ett begränsat område under
en intensiv period. Begreppet kommer från lean-litteraturen och bygger på erfarenheter från
industrin. Syftet är att jobba fokuserat, tvärfunktionellt med samlad kompetens i avgränsat
område under kort tid. Första steget är att kartlägga nuläget för att i nästa steg identifiera
förbättringsområden. En förhoppning är att kunna genomföra en del förbättringar direkt eller i
nära anslutning till själva ”eventet” för att snabbt kunna se resultat.

Detta projekt startade med en Kaizen Blitz för att kartlägga rotorsaken.

2.5.7 Datainsamling och analys

Det är viktigt att göra datainsamling för att se hur nuläget är och sedan kunna göra en ny
bedömning vid nyläge, för att se om det sker förbättringar eller inte. I detta arbete har vi fått
in fakta från Controllern och Travel Manager på avdelningen verksamhetsstöd gällande
resekostnader som vi analyserar för att se hur detta projekt påverkar resultatet.

För att säkerställa att resultatet i detta projekt inte är slumpmässigt har vi gjort en
enkätundersökning41 där vi frågar 615 tjänstemän i organisationen om vad de ansåg om
användningen av det nya videosystemet och 186 personer svarade. Frågorna är ställda för att
se om medarbetarna kommer att använda systemet i framtiden eller inte.

Gällande slöserier och tid i anspråk som resorna tar har vi intervjuat några medarbetare som
reser frekvent i tjänsten.

40 John Bicheno, Verktygslåda för Lean, juni 2011, s. 188
41 Bilaga 5
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2.6 Utredning

2.6.1 Litteratursökning

”Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att göra ett bra jobb om man inte tar reda på tidigare
samlad kunskap”.42 Då vi vill göra ett bra jobb har vi valt att göra en välgrundad
litteratursökning.

I första hand har vi valt att koncentrera oss till den kurslitteratur som hör till programmet
Lean Production. Det har varit en viktig ingrediens i detta arbete och vi kommer kontinuerligt
att källhänvisa till de litteratur och källor vi har använt.

2.6.2 Miljökonsekvenser

Vår förhoppning är att när projektet är implanterat till fullo, ska det få mycket goda
miljökonsekvenser, eftersom koldioxidutsläppen minskar då färre människor är ute och reser.
Dessutom bör arbetsmiljön för tjänstemännen inom organisationen bli mer hållbar då de
istället för att resa bort en hel del av arbetstiden, kan lägga tid på rätt saker, såsom
kundmöten.

3 Genomförande
3.1 Planera (PGSL)

3.1.1 Identifiera problemet

När vi ville etablera detta arbete var målet att minska på de administrativa resorna. Anledning
var förutom de direkta extra kostnader som uppstod vid resorna, dvs. kostnader för resor med
buss, tåg eller flyg, hotellövernattningar och dylikt, uppstod även indirekta kostnader i form
av arbetsbortfall dvs. slöserier med arbetstid som i slutändan drabbade organisationens
kunder, eftersom de kunde få ännu bättre service om all personal fanns på plats.

För att kunna identifiera problemet kallade vi till ett möte med människor från olika delar av
organisationen (tvärfunktionellt). Det var chefer och medarbetare som reste, men även
Hållbarhet, Ekonomi, HR och IT var representerade.

Tillsammans träffades vi under ett antal gånger för att hitta rotorsaken till problemet, dvs.
varför vi reser så mycket. Vi använde oss av Kaizen Blitz för att snabbt kunna kartlägga
problemet och hitta lösningar.

42 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, 2013, s.24
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3.1.2 Analysera orsaker

Med stöd av de analyser som gjordes vid Kaizen Blitz, visades det i A343, Ishikawa44 och fem
varför45 att den största orsaken till större delen av resorna var avsaknad av teknisk utrustning.
Analysen visar att om resandet ska minskas, måste personalen träffas och ha möten utan att
fysiskt behöva resa till en annan ort. Därför behövde myndigheten ha ett
videokonferenssystem som är flexibel och enkel att använda.

För att ställa rätt krav på IT avdelningen tog verksamheten fram en
Verksamhetsbehovsanalys46 där de framställde sina behov. Utifrån denna analys valde IT
avdelningen Microsoft Lync som videokonferenssystem eftersom deras analyser visade att de
uppfyller verksamhetsbehoven samt att systemet är en effektiv och lönsam investering. Denna
analys har gjorts av organisationens IT avdelning som har tillgång till myndighetens totala IT
infrastruktur och vet vad som är bäst för myndigheten. Detta projekt har inte kunnat få del av
hur analysen gjordes, men har tillgång till en kortversion av IT avdelningens Business case47

som visar att de förespråkar Microsoft Lync som den bästa lösningen.

Det finns inga underlag på hur mycket arbetsbortfallen har kostat i pengar och hur mycket
detta tog i anspråk, därför var vi tvungna att ta reda på mer. Det vi gjorde var att fråga
controllern om han kunde ta fram medellönen för de som hade rest. Det gick inte eftersom det
inte fanns ett system som kunde koppla ihop de som reste med lönesystemet. Arbetet skulle ta
väldigt lång tid att genomföra. Däremot kunde vi ta ut en lista på de femtio sista personer som
hade rest och utifrån denna lista ta en medellön, nämligen ≈30 000 kr. vi fick också vetskapen
om att antalet resande per månad i genomsnitt under tertial 1 år 2013 på verksamhetsstöd var
48248 personer.

Dessutom gjordes en kortare intervju med dels de som var i den tvärfunktionella gruppen,
men också tio personer som nyligen hade rest om deras resvanor och tiden vid resandet.
Följande frågor ställdes:

1. När du reser för att ha möten, vad är då den effektiva arbetstiden under denna dag i
genomsnitt? Medel-svar ≈ 2 timmar

2. Hur lång tid tar själva resandet i genomsnitt? Medel-svar ≈ 4 timmar
3. Vad gör du resten av tiden? Svar: Väntar på färdmedel eller dyl.

Svaren anses inte vara signifikanta eftersom endast tio personer som nyligen hade rest samt
sju personer inom vår grupp svarade på dessa frågor. När svaren diskuterades med Travel
Manager och controller svarar de att de inte kan med säkerhet säga att siffrorna stämmer, men
de kan inte heller säga det inte gör det. Däremot tycker alla inblandade att siffrorna ”känns”
rätt.

Med tanke på att vi inte har signifikanta siffror att gå på måste nedanstående beräkning ”tas
med en nypa salt”. Vi ville bara ha en fingervisning om hur det kan ligga till och utifrån det ta
fram hur det kan se ut. Enligt controllern, så har vi exakta siffror när det gäller de direkta
resekostnaderna och de kan vi räkna med. Om vi sedan antar kostnader för slöserier utifrån de

43 Bilaga 2
44 Bilaga 3
45 Bilaga 4
46 Bilaga 8
47 Bilaga 6
48 Bilaga 1
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frågor vi har ställt ovan på exakt samma sätt både före och efter vårt förbättringsarbete, kan
det ändå ge en fingervisning om vi är på rätt väg eller inte.

Därför gör vi antaganden om vad slöserier (indirekta resekostnaderna) kostar vid resandet
enligt nedan, som endast är antaganden och inte har något signifikans. Det som finns
signifikans i är de direkta resekostnaderna.

Så här har vi räknat för de indirekta resekostnaderna.

482 x 6 =2 892 dvs. 6 timmars arbetsbortfall per anställd och månad och 482 medarbetare.
2 892 x 4 = 11 568 med detta räknar vi fram tertialarbetstimmarna.
11 568/160/4= 18, 075 med detta räknar vi fram årsarbetare för tertialen med en snitt arbetstid
om 160 timmar per månad.
18, 075 x 30 000 x 1,5 x 4 = 3 253 500 kr per tertial 1 arbetstidsbortfall för avdelningen.

De direkta resekostnaderna för tertial 1, 2013 för avdelningen uppgick till 7 719 67949 kr.

Denna bild visar att det finns slöserier (trots att de inte är signifikanta) inom organisationen
som måste hanteras.

3.1.3 Beslut om genomförandet

”Business caset50” presenterades för myndighetsledningen som beslutade att vi kunde påbörja
arbetet med projektet omgående. IT direktören, HR direktören och Chefen för avdelningen för
verksamhetsstöd skulle vara med i styrgruppen för detta projekt.

49 Bilaga 1
50 Bilaga 6
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På mötet förklarades hur projektet var tänkt, samt hur man hade med stöd av Ishikawa51, fem
varför52 och A353 kommit fram till rotorsaken till problemet och att IT avdelningen därefter
hade tagit fram ett lösningsförslag som kunde genomföras under en treårsperiod.

Styrgruppen beslutade då att genomförandeprojektet i enlighet med ”business caset” kunde
starta och genomföras, men att detta först borde testas. Därför fattade man beslutet att det
först skulle testas i mindre omfattning för att se om det ger de resultat vi har beskrivit. Testet
ska genomföras på avdelningen verksamhetsstöd. Testperioden är tertial 1, år 2014 i
jämförelse med samma period år 2013.

3.1.4 Fastställ målet

Målet är att minska de direkta resekostnaderna med minst 10% för avdelningen för
verksamhetsstöd under tertial 1 år 2014 i jämförelse med samma period år 2013.

Projektet ska om möjligt ta fram en metod för att mäta slöserier med de indirekta
reskostnaderna.

Hypotesen är att detta kommer att kunna öka produktionen och minska övertidsuttaget för de
medarbetare som tidigare reste mycket, men vi kommer inte med signifikans visa en resultat
kring detta under denna examenarbetes livslängd.

Målet är inte att ta bort resandet helt och hållet, utan att ständigt minska dem. Självklart
behöver människor träffas fysiskt ibland för vissa typ av möten, såsom rekrytering,
medarbetarsamtal och andra viktiga eller känsliga samtal, samt vid stormöten, där videmöten
inte är ett bra alternativ.

3.2 Göra (PGSL)

3.2.1 Välj system

Vi har valt att arbeta med Microsoft Lync för att implementera det inom organisationen för att
se om det ger de effekter vi förväntar oss. Det är IT avdelningen som har valt systemet då de
äger IT infrastrukturen och den strategiska IT planen. Vi inom verksamheten har lämnat in
behov54 som de tillgodoser med det valda systemet.

3.2.2 Pröva systemet

Systemet testades under tertial 1 under 2014 i huvudkontoret, men framförallt på avdelningen
för verksamhetsstöd för att pröva och observera om det fungerade som det ska. I stora drag så
fungerade det väldigt bra. Många i vår enkätundersökning55 berättade också att de använder
Microsoft Lync frekvent och kommer att använda Lync inom en snar framtid igen.

51 Bilaga 3
52 Bilaga 4
53 Bilaga 2
54 Bilaga 8
55 Bilaga 5
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Vissa problem uppstod dock som IT avdelningen jobbade med och löste. Det var i vissa fall
svårt att få ljudövergången utan att det ekade. Dessutom hade vissa problem med att överföra
kamerabilden till en gemensam kamera om man satt i ett konferensrum, vilket gjorde att alla i
konferensrummet inte visades i bild. Dessa fel berodde dels på att information om användning
inte var så känd och dels på att en del deltagare hade för gamla datorer med äldre drivrutiner.
De äldre datorerna kommer att bytas mot nya under den normala livscykelutrullningen under
2014.

Effekten som mättes gäller endast på avdelningen verksamhetsstöd som visar mycket goda
resultat, trots att systemet hade sina barnsjukdomar i början.

3.2.3 Om systemet56 57

Microsoft Lync en virtuell anslutning mellan alla man jobbar med, som gör det möjligt att
prata, dela skrivbord och program samt samarbeta i realtid direkt från datorn. Man kan
använda det, där flera personer från var sin dator på olika geografiska områden kan se
varandra och prata med varandra samt dela dokument med varandra. Dessa medarbetare kan
samtidigt koppla upp sig mot ett antal personer som sitter i ett konferensrum och delar en och
samma dator med en gemensam kamera och storskärm. Man kan alltså antingen sitta i ett
konferensrum och ha möten med andra i ett annat konferensrum, eller att var och en sitter på
sina egna arbetsplatser, hemma eller på annan plats och ändå ha möten med varandra eller en
kombination av alla dessa former.

Förutom att man kan vara med i videomötet, kan man också ringa in på mötet med telefon om
man saknar möjlighet att komma åt en dator. Man kan alltså kombinera mötet med externa
parter som saknar åtkomst till Lync genom att de är med på telefon och det går även att ha
videokonferens med externa partner som har samma system.

Kort sagt, så kan man med Lync få funktioner för snabbmeddelanden, ljud- och videosamtal,
(Lync-möten), tillgänglighetsinformation (närvaro) och delningsfunktioner, allt i ett och
samma program.

3.3 Studera (PGSL)

3.3.1 Analysera hur systemet har fungerat

Efter att ha rättat till de problem som vi hittade i prövoperioden hade vi inte så mycket
systemfel längre. Numera fungerar systemet väldigt bra. Medarbetare på avdelningen
verksamhetsstöd har sänkt sina resekostnader med cirka 15%58 under tertial 1, år 2014 i
jämförelse med samma period under år 2013.

Eftersom vi inte visste om förbättringsarbetet vara slumpmässigt eller inte, gjordes en
enkätundersökningen59 som visar att 138 av 186 medarbetare, dvs. ca 74% som svarade ansåg
att Microsoft Lync var användbart i deras arbete samt att de definitivt skulle använda systemet

56 http://office.microsoft.com/sv-se/communicator-help/video-vad-ar-microsoft-lync-2010-
VA102056728.aspx?CTT=1
57 http://www.microsoft.com/sverige/lync/default.html
58 Bilaga 1
59 Bilaga 5
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inom den närmaste tiden. Även våra observationer på avdelningen gav samma resultat, vart vi
än gick, var det alltid någon som satt i en så kallade Lync-möte.

I enkätundersökning frågades
615 tjänstemän inom
avdelningen verksamhetsstöd
om vad de ansåg om
användningen av det nya
systemet och 186 personer
svarade. Undersökningen
gjordes tillsammans med två
andra studenter som gjorde
sitt examensarbete i
systemvetenskap vid Uppsala
universitet på
Försäkringskassan samtidigt
som detta arbete pågick.
Deras examensarbete gick ut
på att se hur människor kan
börja använda ny teknik. För
att inte belasta medarbetarna
med flera enkäter valde vi att
använda svaren från samma
enkät som de gjorde. Detta
efter överenskommelse med
ansvarig chef för avdelningen
på verksamhetsstöd.

Anledningen till denna
undersökning var att se om de
anställda kommer att använda
den nya tekniken mer
frekvent istället för att resa,
samt för att säkerställa att
resultatet av
förbättringsarbetet inte var
slumpmässigt. Vilka frågorna

är kan ni läsa mer om i bilaga 5, men diagrammet gällande enkätfrågor ger viss fingervisning
om att fler kommer att använda tekniken. Många har angett att de använder Lync varje vecka,
vilket är glädjande.

Så här tolkar vi svaren:
Svarar man 1, så innebär det att man inte håller med och svarar man 5, så innebär det att man
håller med fullständigt.
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Vi valde att ha fråga 24 som ett eget diagram, eftersom svaren i text och inte i siffror. Den
visar att 142 av de 187 tillfrågade svarar att de definitivt kommer att använda Lync inom den
närmaste tiden, dvs. 78% av de som svarade, vilket är ett glädjande besked.

3.4 Lära (PGSL)

3.4.1 Våra lärdomar

Det vi har lärt oss i detta projekt är att ha tålamod i en stor organisation. Saker och ting går
inte alltid som man har tänkt sig. Från början när det bestämdes att projektet skulle ta tre år att
införa, fick vi en hicka. Men allteftersom vi lär oss organisationen, inser vi komplexiteten i
organisationen och att där det finns många människor, så finns det flera viljor. Även om
ledning vill besluta att vi ska gå en väg, måste alla beslut förankras och beredas inom
myndigheten. Från början tyckte vi att en del av detta var onödigt och tidskrävande. Men vi
har förstått att om besluten inte bereds och förankras, får de inte de resultat vi vill ha. Beslut
utan förankring i en stor organisation är som att inte ha fattat ett beslut alls. Det är den
viktigaste lärdomen.

Vi har också under hela tiden använt oss av reflektionsmöten, där vi dels har delat med oss av
våra lärdomar, både vad som har gått bra och vad som har gått mindre. Dessa möten har gett
oss tid att reflektera och analysera problemen från olika perspektiv. När olika personer med
olika kompetenser möts, ser man problemet från olika vinklar.

Jobbar man inte tillsammans till vardags, kan dessa olika vinklar ses som oliktänkande och
vara hämmande i ett projektarbete. I vårt projekt har dessa syn varit givande och förstärkande,
eftersom vi tidigt bestämde att det är så vi vill ha det. Det har fått oss att göra färre misstag, då
vi sett alla problem från olika perspektiv och fört in ny kunskap i projektet. Istället för att
bygga väggar mellan avdelningar har vi rivit dem och byggt vänskapsband mellan
avdelningar.

Vi hade från början också tänkt oss att driva projektet för hela organisationen och visa vinsten
för hela myndigheten direkt, men projektgruppen fann tidigt att detta inte var möjligt och att
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vi enligt PDCA bör testa detta i mindre omfattning för att se om det verkligen hjälper innan vi
satsar så mycket pengar för hela myndigheten.

Den andra viktiga lärdomen är kunskapen om PDCA/PGSL att verkligen testa något man vill
implementera. Det är verkligen något vi har haft stor nytta av. Hade vi inte testat detta system
i mindre omfattning hade vi inte hittat de barnsjukdomar som vi nu har rättat till. Vi hade inte
heller kunnat se om det verkligen ger det resultat vi förväntar oss.

3.4.2 Standardisera och införa

Eftersom vår prövotid visade att systemet är ett lyft för organisationen kommer vi att föreslå
att det ska standardiseras och införs det i hela organisationen. Detta kommer att ske under en
treårsperiod. Anledningen till att det tar så lång tid är de komplexa IT lösningar organisation
har samt att IT avdelningen pga. av andra pågående stora utvecklingsprojekt inte har kapacitet
att implementera systemet tidigare än så.

Skulle vi öka takten, ökar vi också pressen på våra medarbetare och system, vilket leder till
överbelastning. Organisationen har inte heller budget för att öka investeringstakten.

3.3 Beräkningar

Beräkningar vi har kunnat göra under tertial 1 är på avdelningen verksamhetsstöd som har
cirka 615 medarbetare. De har kunnat under prövotiden använda det nya systemet och under
denna tid har de direkta resekostnaderna sjunkit från 7 719 67960 kr för tertial 1, år 2013 till
6 566 618 61kr för tertial 1, år 2014.
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De direkta resekostnaderna gick alltså ner med 1 153 061 kr eller cirka 15 % för samma
period år 2014 i jämförelse med år 2013. Det är en signifikant förbättring och överträffar
målet som var en sänkning med minst 10%

Gör vi samma antaganden
utifrån den information vi hade
under punkt 3.1.2 får vi det
resultat som visas i grafen till
höger.

Antalet personer som reste
sjönk enligt Travel manager
från 482 personer per månad i
genomsnitt till 400 per månad
för tertial 1, år 2014, vilket är
minskning med ca 17% och
måste anses vara en signifikant

förbättring i jämförelse med samma period 2013.

Detta innebär alltså att hela 82 personer per månad, eller 17%  nu inte har slöserier med
resandet som vi tog upp i början av detta arbete. De indirekta resekostnaderna, (slöserier)
minskades samtidigt från 3 253 500 kr till 2 700 000  kr för samma period dvs. en minskning
med ca 17%. Vi måste dock komma ihåg att denna siffra inte är signifikant och myndigheten
måste jobba för att få fram signifikanta data för att göra en rätt bedömning.

Så här räknade vi, dvs. på samma sätt som under punkten Analyser och orsaker.

År 2013: 482 x 6 =2 892 dvs. 6 timmars arbetsbortfall per anställd och månad och 449
medarbetare.
2 892 x 4 = 11 568 med detta räknar vi fram tertialarbetstimmarna.
11 568/160/4= 18, 075 med detta räknar vi fram årsarbetare för tertialen med en snitt arbetstid
om 160 timmar per månad.
18, 075 x 30 000 x 1,5 x 4 = 3 253 500 kr per tertial 1 arbetstidsbortfall för avdelningen.

De direkta resekostnaderna för tertial 1, 2013 för avdelningen uppgick till 7 719 679 kr62 och
är signifikanta.

År 2014: 400 x 6 =2 400 dvs 6 timmars arbetsbortfall per anställd och vecka och 400
medarbetare.
2 400 x 4 = 9600 med detta räknar vi fram tertialarbetstimmarna.
9600/160/4= 15 med detta räknar vi fram årsarbetare för tertialen med en snitt arbetstid om
160 timmar per månad.
15 x 30 000 x 1,5 x 4 = 2 700 000  kr per tertial 1 arbetstidsbortfall för avdelningen.

De direkta resekostnaderna för tertial 1, 2014 för avdelningen uppgick till 6 566 618 kr63 och
är signifikanta.
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Med tanke på att systemet var nytt och hade barnsjukdomar i början, är vår hypotes att
användandet av systemet kommer att öka ännu mer efter denna period, eftersom den kommer
att fungera bättre framledes. Denna tes stöds också av den enkätundersökning64 vi har gjort.

4 Resultat
Vårt projekt visar att under testperioden av Microsoft Lync har de direkta resekostnaderna
minskat med ca 15% och det är signifikant förbättring och bättre än målet som sattes upp
vilket motsvarade en förbättring på minst 10%.

Dessutom ser vi att antalet resenärer sjönk från 482 personer per månad till 400 personer per
månad, dvs. en minskning med 82 personer eller ca 17%. Det har blivit 82 personer eller 17%
färre som reser, därför anser vi att de slöserier med väntan med mera som myndigheten själva
hade identifiera och har tagits upp i början av detta arbete har minskat med motsvarande
siffra.

Vi har också gjort en annan beräkning på minskande av Muda. Även om denna beräkning
gällande slöserier (som inte är inte är signifikanta) visar en förbättring på ca 17%, måste
myndigheten ta fram mer relevant data för att hitta signifikanta siffror. Målet var dock att ta
fram ett sätt att räkna ut slöserier, vilket vi har tagit fram. Med detta sätt kan myndigheten
med signifikanta siffror, få mer exakta siffror gällande sina slöserier med resorna.

Viktigaste resultatet hoppas vi kunna se i kundmötet, dvs. att tiden som tidigare gick till resor
ska läggas till utveckling och förbättring av kundmöten, så att myndighetens kunder kan få en
ännu bättre service, samtidigt som totalkostnaden för myndigheten kommer att sänkas.

Utifrån dessa resultat tyder det mesta på att myndigheten kan göra stora besparingar om man
fullföljer planen att implementera videokonferenssystemet för hela myndigheten.

5 Slutsatser
Trots kort tid kan man nå bra resultat om man jobbar systematiskt med Lean-filosofin och
dess verktyg. Vi har på kort tid kunnat visa rotorsaken till problemet med de många resorna,
hittat en lösning som kan sänka resekostnaderna, testat systemet och beräknat och visat att
resorna minskar.

Vi har samtidigt funnit, trots att det går bra att göra förbättringar på kort tid med
tvärfunktionella team och jobbar med Kaizen Blitz, så behöver man ibland mer data och tid
för att få signifikans i slutsatserna. Vi är inte riktigt nöjda med att vi inte kunde utifrån det
data vi hade få fram signifikanta siffror gällande sölerierna som identifierades i början av vårt
arbete. Vi anser trots det att det finns signifikanta förbättringar eftersom hela 17% färre
personer reser per månad nu i jämförelse med samma period förra året.

För att kunna ge sig in på ett sådant stort projekt som detta behöver man ha mer tid och data
för att få signifikanta slutsatser. Det är något vi kommer att ta med oss i det fortsatta arbetet.

64 Bilaga 5
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6 Förslag till fortsatt arbete
Vårt förslag är att organisationen fortsätter implementeringen av det nya systemet enligt plan
och fortsätter att arbeta på samma sätt som nu, dvs. genom PGSL och framförallt lärandet. Vi
föreslår också att organisationen fortsätter att ha sina reflektionsmöten och arbetar med
Kaizen Blitz när man stöter på problem för att komma fram till de bästa lösningarna, eftersom
personalen som jobbar med detta projekt ändå arbetar tvärfunktionellt och ju fler avdelningar
som börjar använda systemet desto fler kommer att beröras och då är både reflektionsmöten
och Kaizen Blitz mycket bra verktyg.

En viktig del i detta är att ha bättre uppföljningssystem. Myndigheten har under senaste åren
ställt krav på Statens Servicecenter, (som är den myndighet som levererar HR-, ekonomi- och
viss del av uppföljningssystem till myndigheten) att leverera bättre uppföljningssystem. I
detta arbete förstod vi vitsen av det och förstår myndighetens behov. Vårt förslag är att
myndigheten startar ett förbättringsprojekt gällande det interna uppföljningssystemet, så att
man lättare kan koppla ihop t.ex. resandet till löner, övertidsuttag etc. På detta sätt kan man
enklare än idag följa upp slöserier med t.ex. resandet. Det hade förvisso inget med detta
uppdrag att göra, men om man ska kunna beräkna slöserier, behöver en sådan stor myndighet
ha bättre interna uppföljningsverktyg.

Ett annat förslag är att redan nu se över vad nästa steg blir, dvs. när allt är implementerad om
tre år så kanske det kommer att finnas ett ännu bättre och effektivare system på marknaden.
Systemutvecklingen går framåt hela tiden och det som är omöjligt idag, kan bli möjligt
imorgon. Därför är det av störta vikt att man har en omvärldsbevakning för att snabbare kunna
reagera för att skapa förutsättningar för ännu bättre och kostnadseffektivare mötesformer
framåt.

Kan man på sikt även minska resorna gällande kundmötena genom att också ge möjlighet att
träffa dem via t.ex. videokonferens? Inte så att den ersätter de fysiska mötena, men att
komplettera, eller ge möjligheten till kunden att välja? Diskussionerna kring denna fråga är
redan startade på myndigheten!



24

7 Förklaringar

Direkta resekostnader: Med direkta resekostnader menar vi kostnader som uppstår vid en
resa dvs. de kostnader som uppstår när vi köper något i samband med en resa, t.ex.
biljettpriser, hotellövernattningar och dyl.

Indirekta resekostnader: Här menar vi de kostnader som uppstår på grund av resorna. Här
menar vi att det mesta av dessa kostnader är slöserier, t.ex. väntan på flyg, tiden för själva
flygningen, resa till och från flygplats etc. Dessutom uppkommer det andra kostnader, såsom
övertidsuttag pga. Resor med mera. I detta arbete har vi försökt räkna ut de indirekta
resekostnaderna genom att räkna antal personer som reste och ta en genomsnittslön för dem
och på så sätt få en arbetsbortfallskostnad. Dessa beräkningar bygger på uppgifter som
lämnats från 17 personer och anses inte vara signifikanta.

Administrativa resor: I detta projekt räknar vi bara de administrativa resorna. Dvs. resor där
personalen möter varandra och inte resor där personalen möter kunderna. Alla siffror som
nämns härrör de administrativa resorna.
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Avd ÅR Total Kostnad (ink moms)Arvode (ex moms) totalt Antal resande i snitt per månad

Hela FK 2013* 86 349 645 5 559 681 91 909 326,00 kr N/A
Tertial 1

VS 2013* 7 719 679,00 kr ≈482
VS 2014* 6 566 618,00 kr ≈400

*Innehållet ovan är hämtad från Erik Trulsson Controller på Avdelningen Verksamhetsstöd på Försäkringskassan
och Anders Ericsson Travel Manager på Försäkringskassan!

Bilaga 1, Resekostnader



Bilaga 2
A3, Resefria möten

Datum: 2013-09-02 Medverkande: Dani Razmgah, Marie Strömberg, Erik Trulsson,
Stefan Blom, Anders Ericsson, Robert Hamberg, Zandra Tennstråle

Ansvarig: Dani Razmgah och Marie Strömberg

1. Problemet P
Vi reser för mycket inom myndigheten.

Resorna kostar för mycket.

Resorna tar för mycket tid i anspråk.

Vi måste träffas för att ha möten!

2. Fakta P
De faktiska resekostnaderna var under 2012,  104 546 186 kr.

Cirka 500 personer reser i veckan.

Arbetsbortfallet är ett stort problem för personal och organisationen.

Egentligen behöver medarbetarna träffas flera gånger för att få ihop ett bra team och arbetssätt.

3. Mål P
Att kunna ha möten i framtiden utan att behöva resa för att dels minska organisationens direkta resekostnader,
minska miljöbelastningen och ha en mer hållbar arbetsmiljö och arbetsbelastning för medarbetarna.

4. Grundorsaksanalys P
… Utifrån Ishikawa diagram och fem varför analysen har vi funnit ett antal orsaker till varför vi inte har haft en
bra styrning på resorna. Organisationen var tidigare flera mindre länsmyndigheter som under 2005 blev en nationell
myndighet. Detta för att bemöta kunderna runt om i Sverige på samma sätt samt ha lika processer över riket.
Samtidigt skulle man minska de administrativa kostnaderna och samtidigt minska statens totala kostnader.

I stort var detta ett mycket lyckat projekt, där organisationen lyckade med att minska sina kostnader och ha bättre
flödeseffektivitet.

Myndighetens hopslagning gav dock ett annat problem, nämligen många resor eftersom det nu fanns nationella
avdelningar som skulle ha samma typ av arbetsuppgifter och processer. Eftersom svenska befolkningen inte ska
behöva resa för långt till sin närmaste myndighet har man lokaler på över 120 platser i Sverige.

Grundorsaksanalyserna visa också att resorna främst syftar till att bygga gemensamma processer för att öka
organisationens effektivitet och ge bättre kundstöd och kundbemötande. Fram till idag har man inte haft bättre sätt
att ha sina möten och telefonkonferens har varit alternativet, men brukar inte vara så effektiva. Det finns också en
viss typ av videokonferensanläggning som finns i vissa konferensrum, vilket kanske räcker till ca 40 samtida
konferenser, men återfinns ändå inte på alla platser.

Det är alltså därför många reser i tjänsten!

5. Åtgärder/Lösning P
… Hitta en lösning där man kan ha möten via videokonferens för att dra ner på resorna, men också för att resorna
är för dyra och tar för mycket tid i anspråk. Andra myndigheter använder en av Microsofts produkter, som heter
Microsoft Lync. Organisationen har avtal för att köpa denna produkt och kommer att testa för att se om detta kan
vara lösningen.

Med tanke på den tekniska lösningen organisationen har blir installationskostnaderna relativt låga. Dessutom har
anställda egna datorer, vilket innebär att man kan ha videokonferens via sin egen dator utan att behöva vara i ett
konferensrum, eller resa. Man kan till och med ha mötet hemifrån, eller annan plats, vilket gör medarbetarens
vardag mycket mer flexibel än tidigare.

Därför blir teamet förslag att försöka gå på denna lösning, då vi inte heller har utifrån lagen om offentlig
upphandling rätt att använda och testa andra möjligheter.  Därför får vi testa denna produkt och utvärdera hur det
går.

6. Genomföra – pröva åtgärder G
… Vi kommer att installera denna funktion på några ställen först bland annat huvudkontoret och ett antal andra
kontor för att testa det i mindre omfattning under slutet av 2013.

7. Studera – utvärdera åtgärder S
… Vi studerar hur det fungerar och lär oss av våra misstag under tertial 1, 2014.

8. Agera – lärande A
… Efter att ha studerat det under tertial 1, kommer vi efter att ha åtgärdat eventuella problem att standardisera
systemet och installera det i större omfattning under en 3 års period och vara klara under 2016.





För många resor

MetoderTeknikMänniska

TeknikMänniskaArbetsmiljö

Måste träffas

Resor tar tid

Reser långt

Saknas bra alternativ

Telefonkonferens

Begränsande teknik

Fel typ av möten?

Dålig mötesdisciplin
via telefon?

Saknad av metoder?

Övertid pga resandet

Svårt att ha möten vid
behov

Överbelastning pga av
resorna

Blir trötta av resor

Jobbar övertid pga
resandet

Blir ineffektiva av
resandet

Ej funktionsanpassade
videorum

Saknad av videmötes
möjlighet från alla
datorer

Inte tillräckligt många
videorum

Bilaga 3, Ishikawa





Fem varför!
• Varför reser vi så mycket i tjänsten?
– Eftersom vi behöver träffas och ha möten.

• Varför behöver vi träffas för att ha möten?
– Eftersom vi behöver se varandra och se om alla är

med och har förstått det vi har kommit överens
om.

• Varför måste vi resa för att träffas?
– Därför att det inte finns andra alternativ.

Bilaga 4, 5 varför



Fem varför, fortsättning 1

• Varför finns det inga andra alternativ?
– Eftersom vi inte har andra system (IT) på

myndigheten för ändamålet.
• Varför finns det inga andra alternativ?
– Kanske för att vi inte har råd med annat!?



Fem varför, fortsättning 2!

• Varför har vi inte råd och kan vi göra något
annat?
– Kanske för att resorna kostar så mycket! Vi kan ta

en del av reskostnaderna och investera i ett nytt
system?

• Varför kan vi inte ta en del av resekostnaderna
och investera i ett nytt system?
– Det kan vi, det gäller bara att prioritera!





Bilaga 5, enkätfrågor, mall

Denna enkät togs fram i samarbete med två Uppsala studenter vars examensarbete gick ut på
att studera användares inställning till användning av videomöten och främst Microsoft Lync
på Försäkringskassan. Enkäten behandlar 26 frågor där användaren ombeds svara på några
allmänna frågor. Huvuddelen av enkäten består av frågor med alternativ från en 5-gradig
skala. Microsoft Lync kommer i enkäten att förkortas till "Lync".

Syftet med vår användning av denna mall har i stort sett varit samma, men vi ville också
påvisa att resultatet av vårt projektarbete inte är slumpmässigt med stöd av denna enkät.

Frågorna:

Vi uppskattar verkligen att ni tar er tid att ställa upp och svara på enkäten!

Allmänt
 Kön
o Man
o Kvinna

 Ålder
o 18-30
o 31-40
o 41-50
o 51-60
o 60+

 Arbetsplats (postort)
o Textinmatning
Erfarenhet

 Hur lång erfarenhet har du av videosamtal? - Det kan behandla t.ex. Lync, Skype,
FaceTime och andra former av webcamsamtal.
o Ingen alls
o Mindre än ett par månader
o Ett år
o Flera år
o Fler än 5 år

Förväntad prestation (performance expectancy)
Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med)
 Jag tycker att Lync är användbart i mitt arbete.
 Att använda Lync låter mig utföra arbetsuppgifter effektivare.
 Att använda Lync ökar min produktivitet.
 Om jag använder Lync ökar chansen för positiv feedback från chefer.



Förväntad ansträngning (effort expectancy)
Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med)
 Jag anser mig utan svårigheter kunna använda Lync.
 Förutsättningar för att jag ska kunna hantera Lync existerar.
 Jag anser att Lync är lätt att använda.
 Att lära sig använda Lync är enkelt för mig.

Socialt inflytande (social influence)
Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med)
 Kollegor (gäller ej överordnade kollegor) påverkar mig att använda Lync.
 Överordnade kollegor (chefer, ledning, osv) påverkar mig att använda Lync.
 Överordnade kollegor har introducerat mig till att använda Lync.
 Rent generellt har myndigheten erbjudit stöd för mig att använda Lync.

Underlättande villkor (facilitating conditions)
Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med)
 Jag har de nödvändiga verktyg jag kan tänka mig för att använda Lync.
 Jag har den nödvändiga kunskapen för att kunna använda Lync.
 Lync är kompatibelt med de övriga system (PowerPoint, Outlook, Word, osv) som jag
använder.
 Det finns personer (redo att hjälpa till) om jag behöver hjälp med Lync.

Fysisk miljö (physical environment)
Frågorna svaras med en 5-gradig skala (1 – håller inte alls med, 5 – håller helt med)
 Rummen för Lync är väl utformade.
 Rummets utformning har stor betydelse för min användning av Lync.
 Det finns tillräckligt med rum anpassade för Lync.

Avsikten till beteendet att använda systemet (behavioral intention to use the system)
Välj ett av följande alternativ som bäst stämmer överens:
 Jag kommer inte alls att använda Lync inom den närmsta tiden.
 Jag är villig att använda Lync inom den närmsta tiden.
 Jag kommer definitivt att använda Lync inom den närmsta tiden.

Användarbeteende (use behavior)
 Hur ofta använder du Lync i dagsläget?
o Mer sällan
o Någon gång per kvartal
o Någon gång i månaden
o Ett par gånger i månaden
o Någon gång i veckan
o Flera gånger i veckan

 I vilka fall av möten använder du Lync?
o Frågan svaras med en 5-gradig skala (1 – inga fall, 5 – alla fall)
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BILAGA 6, BUSINESS CASE

Biz Case för Resefria möten
Tjänstemodell ”nyckelfärdiga”mötesrum

Sammanfattning för FKs ledning

Dani Razmgah/Lars-Åke Brattlund
Joakim Isaksson/Kent Sundberg
Stefan Alexandersson, pl
2013-08-20
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Målsättning för lansering av nya IT-tjänster för
samverkan (Telefonplan och hela FK)

Maximera antalet medarbetare som vill, kan och får använda IT-tjänster
för samarbete, kommunikation och effektivt arbetssätt som samtidigt är
hållbart för människa och miljö

• Bättre och smartare möten
• Hitta och aktivera kollegor
• Jobba effektivt tillsammans
• Utväxling av information och kunskap
• Personlig effektivitet – spara 30 minuter

per dag: Planera och genomföra mitt
arbete

• Ökad tillgänglighet för kollegor och
kunder

• Hitta, hantera och publicera information
• Arbeta effektivt på distans

Fokus
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Perspektiv

• Utvecklingen för Telefonplan bildar skola för hela FK.
• Förbättrade lösningar för resefria möten på Telefonplan måste mötas

med förbättrade lösningar etappvis för hela FK – man kan inte
konferera internt på Telefonplan

• Lansering/utbildning i handhavande och förändrade arbetssätt måste
ske med Telefonplan som ”plog” men successivt spridas över hela
landet.

• Utveckling av mötesrum drivs och möjliggörs av IT-baserade
lösningar som integreras med IT-tjänster i näten.

• Det är rimligt att ta ett samlat grepp om funktionen/tjänsten ”resefria
möten”.



~ For:siktiingskassan Sida 4

Förutsättningar för realisering

• Bandbredden för FKs datanät över landet måste ökas. Beslut om
detta togs 2013-06-24 som en del av projektet Streaming Media. IT
ansvarar.

• Programmet för ”integrerad kommunikation” (UCC) måste
genomföras i en första etapp (licensuppgradering Lync). Förhandling
med leverantör pågår. IT ansvarar.

• Arbetsplatsutrustning måste förses med kamera (låg kostnad).
• Förslag:

– Ett samlat grepp tas av VS för tjänsten ”mötes/konferensrum” (ny).
– IT ansvarar på uppdrag av VS för tjänsten ”mötesrumsutrustning”

(ny) och dess utveckling
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Biz Case och effekthemtagning Bild 1 (2)
resefria möten

• Befintlig kostnad för mötesrum ersätt med en samlad kostnad hos VS.
• Biz Caset för Streaming Media har ”räknats hem” på egna premisser

utan hänsyn till minskat resande.
• Biz Caset för ”Integrerad kommunikation” har ”räknats hem” på egna

premisser utan hänsyn till minskat resande
• Möten kan genomföras effektivare – resefria möten - med

– förändrade arbetssätt
– nya IT-tjänster
– ökad tillgänglighet till mötesrum
– bättre mötesrumsutrustning
– förändrad policy för resor
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Biz Case och effekthemtagning Bild 2 (2)
resefria möten

• En målsättning för FK om minskad resekostnad med t ex 30 % av
befintlig budget ger en årlig besparing i direkta kostnader (ca 40 Mkr).
Det täcker med råge de årliga kostnaderna ( se sammanställning
nästa sida) för alla delar
– Ökad bandbredd
– Förvaltning/utveckling/årliga licenser av ”integrerad kommunikation” (UCC

bl a Lync)
– Mötesrumsutrustning

• Övrig effekthemtagning vid sidan om direkta kostnader
– Lättare att planera, ökad tillgänglighet, effektivare möten
– Bättre nyttjande av arbetstid
– Minskad egen restid utom normal arbetstid (attraktivare arbetsplats)
– Minskad miljöpåverkan (mindre CO2-utsläpp)
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Effekthemtagning resefria möten
Utgift
Mkr

2014
Årlig kost

2015
Årl kost

2016
Årl kost

Ökad bandbredd 5.5 5.5 5.5

Förvaltning Lync 7.0 7.0 7.0

Kostnad mötesrum 13.2 17.0 21.2

Summa brutto 25.7 29.5 32.7

Befintlig finansiering
Avancerad Video

7.0 7.0 7.0

Befintlig kostnad
Mötesrum */

4.0 5.0 7.0

Summa netto 14,7 17.5 18.7

Andel av nuv resekostnad
**/

11 % 13.0 % 14 %

*/ Ny årlig kostnad mötesrum minus 7 Mkr*50%
**/ Beräknad på nuvarande årlig kostnad för resor inom hela FK = 135 Mkr
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Rutin vid utrullning

Målgrupper
Kontaktpersoner verksamhet
Kontaktperson teknik

Information som skickas till kontoret
Projektet skickar information om vilken utrustning som kontoret får. I dokument
”Utrullningsplan_Konferensrum” framgår vilken typ av utrustning respektive
mötesrum får. I ”Kommunikationsplan_Resfria möten” framgår vilken
information berörda personer kan ta del av.

”Installationsguide” och ”Kontaktlista” skickas endast till Verksamhetsstöd
Kontorsservice och Helpdesk.

Leverans till kontoret
I utrullningsplanen framgår vilken vecka leverans sker till kontoret. Leveranser
kan ske vid olika tillfällen och av olika leverantörer. Levererad utrustning förvaras
på kontoret. Kontorsservice kontrollerar att levererad utrustning motsvarar
beställningen.

Lokal kontakperson bokar rummet där installationen ska ske.
När projektor ska installeras bekräfta installationsdagen med extern firma.
Om leverans inte kommit senast en vecka före installationen meddela Livscykeln.

Tillsammans med kontakpersonen för verksamheten går Kontorservice igenom:
 lokalens utseende – att utrustningen placeras på rätt vägg
 leveransadress

Hantering av gammal utrustning
Om gammal utrustning behöver tas bort innan installation måste tid avsättas för
det. Detta bör ske i nära anslutning till installationen så att verksamheten har
funktionen i rummet så länge som möjligt. Den gamla utrustningen monteras ner
och tas om hand om av verksamhetsstöd kontorsservice. Kontorsservice avgör om
utrustningen ska avvecklas, återanvändas i annat rum eller på annat kontor.

Finns videokonferens Tandberg i rummet som får ny utrustning får VSK
bestämma om utrustningen ska vara kvar i rummet eller placeras inkopplad i annat
rum i avvaktan på beslut om eventuell avveckling.
Konferenstelefon (padda eller IP telefon) som finns i rummet avvecklas. Om IP
telefon har använts tas den med till depå, padda utrangeras. Anknytningen
meddelar lokal kontaktperson till Helpdesk Telefoni för uppsägning hos Telia.

Bilaga 7,
Rutinbeskrivning
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ATA-box till padda där boxen endast används till konferenstelefon tas bort och tas
med till depån i avvaktan på att Telia hämtar dem. (Processen för hämtande är inte
klar då Telia inte har besvarat FK´s förfrågan om hämtning från depå än.) Om
ATA-boxen används av annan konferenstelefon eller fax som ska vara kvar
kopplas nätkabeln bort för den konferenstelefon som ska bort.

Installationsdagen med TV skärm
Kontorsservice hämtar och kontrollerar att det är rätt utrustning till just detta rum.
Utrustningen monteras enligt installationsanvisningen.
Montera av kontorsservice inköpta lister/ kabelrännor.
Utrustningen testas enligt installationsguiden.
Ta hand om och släng emballaget.
Enkel genomgång av utrustningen för någon från verksamheten.
Lägg in utrustningen i Iris enligt installationsguide.
Uppdatera rummets egenskaper i Outlook.
Se exempel nedan
9 platser, Webbkamera, Konferenstelefon, tel:+46101148132

Ägare: VS, Annicka Nylund, tel 010-1169025

Skicka in bilder över rummet. Namnsätt bilderna med kontorsnumret och
rumsnamnet. Skickas till Funktionsbrevlåda F IT UST.

Installationsdagen med projektor
Kontorsservice hämtar och kontrollerar att det är rätt utrustning till just detta rum.
Projektor, projektorduk och aktiva högtalare monteras enligt
installationsanvisningen av extern firma.
Telefonen och bokningsterminalen monteras och konfigureras av kontorsservice.
Utrustningen testas av kontorsservice tillsammans med extern firma enligt
installationsguiden.
Extern firma tar hand om sitt egna emballage.
VSK tar hand om emballaget från bokningsterminal och telefon.
Märk upp fjärrkontrollen för projektorduken med rummets namn med dymo tejp
då fjärrkontrollen är unik för varje projektorduk.
Enkel genomgång av utrustningen för någon från verksamheten.
Lägg in utrustningen i Iris enligt installationsguide.
Uppdatera rummets egenskaper i Outlook.
Se exempel nedan
18 platser, OH-kanon, Konferenstelefon, tel:+46101148123

Ägare: VS, Annicka Nylund, tel 010-1169025

Skicka in bilder över rummet. Namnsätt bilderna med kontorsnumret och
rumsnamnet. Skickas till F IT UST.



~ Forsakringskassan 
Dokumentkategori
Rutinbeskrivning

Dokumentägare Dokumentnamn inkl. version

Projektet Resfria möten

Datum 20121217 IT
Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (4)

Instruktion till kontaktperson för teknik

Ditt uppdrag är att

 Säkerställa att datauttagen och el finns på rätt plats, om inte gör beställning i god
tid. Det ska finnas två lediga datauttag, ett för telefoni och ett för dator i
anslutning till TV skärm eller den vägg projektorn projicerar mot. Ett datauttag
för bokningsterminal ovan undertak utanför dörren

 Om projektor ska installeras, kontrollera att el finns ovan undertak för projektorn
och ett dubbeluttag el uppe till höger om projektorduken placerat ovan undertak

 Behövs kabelränna/lister införskaffar kontorsservice det. Gäller även för
bokningsterminalen

 Att datauttagen är patchade
 Kontrollera att levererad utrustning motsvarar beställd utrustning
 Bekräftar installationsdatumet med extern firma när det gäller projektor
 Eventuell gammal utrustning monteras ner
 Ny utrustning sätts på plats
 Test av utrustning
 Enkel genomgång av utrustningens funktioner för någon på verksamheten
 Har de nya switcharna inte installerats, konfigurera bokningsterminalen där el

och nät finns. Montera bokningsterminalen på avsedd plats men utan funktion i
avvaktan på POE switch

 Använd färgkoderna vid patchning i kk-rum

Om problem uppstår vid installationen kontakta ADP´s journummer ank 80 770.
Vid installation av projektor sätter extern firma upp projektor, projektorduk och
aktiva högtalare. Kontorsservice sätter upp och konfigurerar telefon och
bokningsterminal.

Instruktion till kontaktperson för verksamheten

Ditt uppdrag är att

 Boka mötesrummet för installation
 Komma överens med kontorsservice om placering av utrustning
 Se till att rummet uppdateras med Resfria mötes möjligheter under Egenskaper

under fliken tel/ant.
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Förändring av leverans
Har fel paket levererats alternativt att verksamheten vill förändra befintlig
leverans eller lägga till någon utrustning, kontakta Livscykeln via ARS.

Felanmälan
All felanmälan ska gå via Helpdesk alternativt ARS.
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Datum Version Ändring
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Rev B
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1 Dokumentinformation
En BRA (Business Request Analysis) ska finnas för varje IT-tjänst och
skapas i samband med att en ny IT-tjänst/nytt kundbehov identifieras.
Innehållet i BRA används som input till kommande avtalsarbete samt för
att förstå IT-tjänstens funktion och värde för verksamheten.
Bilaga 1 till behovsanalysen innefattar en risk- och effektanalys som
beskriver vilka risker verksamheten löper om en störning i leveransen av
IT-tjänsten inträffar som innebär att IT-tjänsten inte är tillgänglig under en
viss definierad tidsrymd, innefattar även funktionalitet i IT-tjänsten.
Ansvar för att BRA blir ifylld ligger på VO ITT, Verksamhet och Partners
och utförs i samarbete mellan KAM (Key Account Manager), beställare i
verksamheten, Processteam/Objektägare.
Dokumentet följer sedan IT-tjänsten genom hela livscykeln och uppdateras
vid behov utifrån eventuella förändringar som påverkar krav på IT-tjänsten
samt medför förändringar i IT-tjänstens värde/nytta och risk.

1.1 Syfte
Analysen i dokumentet ska fokusera på att beskriva en kunds krav och
behov samt de risker kundens verksamhet löper om behovet inte uppfylls
av en IT-tjänst.

1.2 Referenser
I detta dokument refereras till följande information:

 <Namn och ev. sökväg till dokument, webbsida>

2 Metodbeskrivning
Mallen är uppdelad i två delar.
Den första delen är en beskrivning av hur IT-tjänsten ska användas i
verksamheten, vad som är kritiska tider och moment i IT-tjänsten samt
vilka krav som finns på leveransnivåer. Denna del består också av en del
som beskriver på vilket sätt IT-tjänsten tillför nytta till verksamheten.
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Den andra delen av mallen, bilaga 1 är en risk- och effektanalys som ska
bidra till att klargöra vilka effekter en förlorad, eller störd, leverans av IT-
tjänsten får på verksamheten. Detta inkluderar även kunskap kring
manuella lösningar. Denna del avslutas med en sammanställning
innehållande en summering av IT-tjänstens riskvärde och en tänkt
riskhantering av de fem viktigaste riskerna samt avslutande reflektioner
och rekommendationer.

3 Begreppslista
Förkortningar och termer som förekommer i dokumentet:

Term Beskrivning
KAM Key Account Manager
BRA Business Request Analysis
SDP Service Design Package (IT-tjänstedokumentation som beskriver IT-

tjänstens ingående leveranser)

4 Kontakt
Nedan anges de roller som varit delaktiga vid framtagandet av innehållet i
detta dokument, samt ansvariga i den fortsatta förvaltningen av IT-tjänsten.
Läsaren ska i första hand vända sig till KAM (dokumentägaren) med
frågor rörande innehållet i detta dokument.

4.1 Kontaktuppgifter
Ange IT-tjänstens kontaktuppgifter för deltagare i framtagandet av detta
dokument samt i IT-tjänstens fortsatta förvaltning.
Objekttillhörighet:
Kontorsstöd
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Roll Namn E-post
Objektägare Marie Dolk marie.dolk@forsakringskassan.se
Objektägare IT Pia Olsson pia.i.olsson@forsakringskassan.se
Verksamhets
ansvarig

Rolf Hellman rolf.hellman@forsakringskassan.se

Förvaltningsleda
mot

Katarina Bjerlng katarina.bjerling@forsakringskassan.se

Förvaltningsleda
re IT

Lars-Olof Svensson lars-olof.svensson@forsakringskassan.se

5 Användning och behov
Beskriv hur IT-tjänsten ska användas i verksamheten och vilka eventuella
beroenden och avgränsningar som finns.

5.1 IT-tjänstens namn
Namngiven på ett sätt så att verksamheten förstår IT-stödet utifrån sin
verksamhet, exempelvis ”Föräldrapenning Handläggning”.

Konferensstöd

5.2 Typ av IT-tjänst
Collaboration tjänst som syftar till att i mötet kunna synas och höras och
dela dokument när man befinner sig på olika platser. Och visa
presentationer på en skärm.

5.3 IT-tjänstebeskrivning
Beskriv IT-tjänstens funktion och vilket verksamhetsbehov IT-tjänsten
stödjer. Nedan anges ett exempel på beskrivningen. Byt om möjligt ut den
kursiva texten mot relevant information eller ändra innehållet så det
stämmer med förutsättningarna för IT-tjänsten.

IT-tjänsten består av stödjande funktionalitet för att möjliggöra att mötas både på distans och
på gemensam plats inom Försäkringskassan.Medarbetaren ska kunna boka och genomföra
möten. boka och genomföra möten på distans och på plats.
IT-tjänsten startar när beställning av konferensutrustning görs från ”beställningsportalen”.
IT-tjänsten slutar när mötesrummet avvecklas på uppdrag av kontorsservice.
I IT-tjänsten ingår även stödjande funktionalitet för installations hjälp, beställning av extra
utrustning, bokning av konferensrum, support.

Ange IT-tjänstens avgränsningar. Exempel: Samtliga
handläggningstjänster avgränsas från självbetjäningen och anses därmed

Formaterat: Normal, Ingen numrering, Tabbstopp: Inte vid
2,93 cm

Borttaget: [delprocesser, aktiviteter]
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starta efter att ett ärende registrerats. Detta påvisar ”start och stopp” för
IT-tjänsten.

Trådlöstnätverk, möbler, beslysning, ström, ventelation, whiteboard, fast nätverk, blommer,
tavler, kontorsmaterial

5.4 Eventuella tillägg
Identifiera de variationer som eventuellt kan finnas i t ex en
verksamhetsprocess. Dessa variationer kan bli tillägg.

Beställning, bokning, använda, avveckla ett mötesrum

5.5 Beroenden
Ange beroenden till andra närliggande processer/aktiviteter eller externa
parter som användaren eller IT-tjänsten hämtar eller lämnar information
till/från.

Kontorservice, arbetsplatsen

5.6 Omfattning
Alla medarbetare på

5.6.1 Förväntade beställare av IT-tjänsten
Ange vilka organisatoriska enheter eller externa samarbetspartners som är
tänkbara beställare av (och kravställare på) IT-tjänsten. (Det kan t ex vara
verksamhetsansvarig inom en viss organisatorisk enhet).

Kravställare på tjänsten är Verksamhetsstöd - Kontorsservice

5.6.2 Förväntade slutkunder
Ange till vilken målgrupp slutresultatet av IT-tjänsten riktar sig, dvs. vilket
beroende det finns till användare/medborgare/slutkunder.

Alla medarbetare på FK.

5.6.3 Roller
Beskriv vilka olika roller som kommer att använda IT-tjänsten samt
eventuella skillnader i användningsbehov. (Rollerna är inom FK framtagna
av HR/Gemensam service och ligger till grund för tjänstens
behörighetsregler).
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Beställare av IT tjänsten Konferensstöd
Användare av IT tjänsten Konferensstöd.

5.6.4 Förväntad nyttjandevolym
Beskriv hur det förväntade nyttjandet av IT-tjänsten ser ut i form av antalet
beställare av IT-tjänsten (organisatoriska enheter), antalet slutanvändare
(beroende medborgare) och belastning inom IT-tjänsten i form av antalet
användare samt mängd och typ av data som behandlas i IT-tjänsten.

Antalet beställare ?
Antalet beroende medborgare 0
Antalet användare 12000
Antalet samtidiga användare ?
Mängd/typ av data (om möjligt)

5.7 Användningsmönster
Vilka tider kommer ni främst att använda er av IT-tjänsten? Ange om
möjligt troligt användarmönster (toppar och dalar).

Kontorsstider

5.8 Kritiska aktiviteter
Vilka processteg/aktiviteter är det extra viktigt att IT-tjänsten stödjer?

Möten

5.9 Kritiska tidpunkter
Ange vid vilka tidpunkter IT-tjänsten anses extra kritisk för verksamheten.
Det kan vara som fixerade dagar eller tidpunkter, exempelvis ”1:a dagen i
varje månad” eller som specifika dagar eller tidpunkter, exempelvis
”december månad”.

Tidsperiod Orsak/händelse

08.00-17.00 Behovet av att mötas finns varje vardag och hela dagen.

5.10 Önskade Servicenivåer
Ange vilka krav som finns på leveransen av IT-tjänsten.
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5.10.1 Support- och öppettider
Öppettider Anger de önskade klockslag mellan vilka IT-

tjänsten ska vara tillgänglig för användning.
00.00-24.00

Support Anger de önskade klockslag mellan vilka
användare ska kunna få support på IT-tjänsten

08.00-17.00

Undantag från
supporttid

Anger de klockslag där användare inte har behov
av support på IT-tjänsten

17.00-08.00

5.10.2 Tillgänglighet
Ange vilka kriterier som ska uppfyllas för att IT-tjänsten ska anses vara
tillgänglig. Ex: PC-arbetsplats anses vara tillgänglig då PC går att starta
och logga in på. IT-tjänsten anses tillgänglig då den kan användas på det
sätt som avses i tjänstebeskrivningen (se avsnittet för IT-
tjänstebeskrivning) av de användare den riktar sig till under tjänstens
angivna Öppettid.

Boka och genomföra möten.

Ange krav på IT-tjänstens tillgänglighet i form av gränsvärden för
otillgänglighet.

Tidsperiod för
otillgänglighet

Konsekvens

1 timme Beställa – OK
Använda – Möten på distans går inte att genomföra.

2-5 timmar Beställa – OK
Använda - Möten på distans går inte att genomföra. Boka möten går ej att
genomföra

1 arbetsdag Beställa – OK
Använda - Möten på distans går inte att genomföra. Boka möten går ej att
genomföra

2-5 arbetsdagar Beställa – Går ej att beställa IT tjänsten till nytt konferensrum. Boka möten
går ej att genomföra
Använda - Möten på distans går inte att genomföra.

Maximal
otillgänglighet
i en följd

Beställa – 1 dag
Använda – 1 timmar
Boka – 5 timmar
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5.10.3 Arkivering och gallring
Ange krav och önskemål rörande arkivering, gallring och direkt tillgång av
data som hanteras inom IT-tjänsten. Ange hur gallringsrutiner kan se ut,
dvs efter hur lång tid kan olika typer av data gallras ut eller flyttas till
långsammare lagringsmedia? Under hur lång tid behöver olika typer av
data arkiveras? Ange också om det finns särskilt data som behöver finnas
tillgängligt ”online”.

Lynk historik – oförändrat
Mötesbokningar -oförändrat

5.10.4 Säkerhet
Ange om det finns särskilda krav på säkerhet rörande det data som hanteras
inom IT-tjänsten. T ex beroenden till olika lagar så som PUL eller om det
finns annan särskilt känslig information som hanteras inom IT-tjänsten.

5.10.5 Informationsspridning och eskalering
Ange önskemål rörande informationsspridning och eskalering i händelse av
allvarliga störningar

Driftstörning info på FIA, sms till ????

5.10.6 Uppföljning och rapportering
Ange önskemål på uppföljning och rapportering av IT-tjänsten. Vad
rapporterna ska innehålla samt med vilken periodicitet rapporteringen ska
ske (IT-tjänsten kan också avtalas att endast avvikelserapporteras).

5.10.7 Utdata
Ange vilket utdata som kommer att genereras från IT-tjänsten samt vilka
servicenivåkrav som finns på hanteringen av angivet Utdata.

Typ av
Utdata
(kuvertering
eller
förslutning)

Beskrivning av
innehåll

Period
(månad/vecka)

Servicenivåkrav
(dagar, portotyp)

Imagearkivering
(ja/nej)
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6 Nytta och vinster
Om IT-tjänsten speglar en produktionsprocess, alla IT-tjänster är inte ett-till-
ett-förhållande, så kan man istället under denna rubrik beräkna verksamhetens
effekthemtagning. Redogör för nytta och vinster med IT-tjänsten. Nytta
innebär anpassning till behov – vad man får. Nytta kan vara att det stöder
verksamhetens mål, dess aktiviteter och arbetsmoment, eller att hinder
avlägsnas för verksamheten.

Ja Nej

Kommer IT-tjänsten att bidra till att verksamheten kan leverera ett högre
värde? (Externt värde mot medborgarna)
Kommer IT-tjänsten att bidra till högre effektivitet inom verksamheten?
(Internt värde)

x

Kommer IT-tjänsten att bidra till reducerade kostnader? x

Om du har svarat Ja på någon av ovanstående frågor, beskriv på vilket sätt:

Ökad nytta:
Med bättre teknikstöd i våra mötes rum kommer vi  på FK kunna minska vårat resande för att
genomföra gemensamma möten. Vi reducerar kostnaden och effektiviserar vår verksamhet.

Borttagen begränsning:
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7 Övrigt
Ange övriga eventuella behov eller önskemål, eventuella avvikelser från
gällande styrmodell samt om det finns särskilda finansieringslösningar för
IT-tjänsten.
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Bilaga 1, Risk- och effektanalys

1 Metodbeskrivning
I denna bilaga ska risker och effekter beskrivas utifrån
verksamhetsperspektiv, i händelse av störning i leveransen av den IT-tjänst
som beskrivits i relaterat BRA.
Syftet med denna analys är att ge ett informations- och
prioriteringsunderlag till IT-organisationen i händelse av en katastrof eller
längre avbrott. Detta inkluderar även kunskap kring eventuella manuella
lösningar.
För att utgöra ett prioriteringsunderlag är det viktigt att alla IT-tjänster
analyseras mot bakgrund av samma förutsättningar. Därför finns det ett
antagande att ta ställning till innan analysen påbörjas.

1.1 Antagande
Vårt antagande baseras på de två parametrarna tidsrymd och tidpunkt.

 Tidsrymden är 24 timmar, d v s ett dygn.

 Tidpunkten är en av de kritiska tidpunkter som angivits
tidigare i detta dokument (utvald av
verksamhetsrepresentanter).

Utifrån detta antagande ska det med hjälp av nedanstående frågeställningar
klargöras vilka effekter en förlorad, eller störd, leverans av IT-tjänsten får
på verksamheten. Det ska också anges om det finns manuella tillfälliga
lösningar att använda för att motverka effekterna som en störning kan ge.

1.2 Sammanställning
I sammanställningen ska IT-tjänstens riskvärde summeras och
kommenteras. För att överlämningen till IT ska vara så tydlig som möjligt
lämnas också ett större avsnitt för KAM:s egna reflektioner och
rekommendationer som kan vara viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta
arbetet med IT-tjänstedesignen.

2 Effekter vid bortfall av IT-tjänsten
Redogör för vilka typer av skador eller förluster (effekter) som kan uppstå
vid bortfall av IT-tjänsten (beskriv i text nedan):

Identifierade effekter
Vid ett bortfall av IT-tjänsten, vilken påverkan skulle verksamheten bli
drabbad av?
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Svara på nedan frågor genom att kryssa i den verksamhetspåverkan som
skulle uppstå.

2.1 Medborgarrelaterat
Mäts utifrån verksamhetsmål per försäkringsslag (tidsenhet).

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Mer än
1 vecka

4-7 dagar 3 dagar 1-2
dagar

Mindre
än 1
dag

Ingen
påverka
n

2.1.1 Försenade beslut i
försäkringsärenden x

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Mer än
24
timmar

Mer än 12
timmar

8 - 12
timmar

Mellan
4-7
timmar

Mindre
än 3
timmar

Ingen
påverka
n

2.1.2 Försenade utbetalningar av
ersättningar x

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Mer än
1
månad

2-4
veckor

2 veckor Mer än
1 vecka

Mindre
än 1
vecka

Ingen
påverka
n

2.1.3 Försenad information
gällande försäkringsärenden x
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2.2 Omvärldsrelaterat
Mäts utifrån omfattning på förtroendebristen

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Riksme
dia,
pågåen
de

Riksme
dia,
enstaka

Regiona
lt,
pågåen
de

Regionalt,
enstaka

Notiser Ingen
påverka
n

2.2.1 Förtroendebrister i media
(tidningar, TV, m.m.) x

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Fullstän
dig

Allvarlig Betydan
de

Moderat Mindre Ingen
påverka
n

2.2.2 Förtroendebrister hos
uppdragsgivare x

Grad av påverkan
5 Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

80-100
%

60-79 % 40-59 % 20-39 % 1-19 % Ingen
påverkan

2.2.3 Förtroendebrister hos andel
av medborgare x
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2.3 Finansiellt relaterat
Mäts utifrån totala verksamhetsbudgeten

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Över
100
MSEK

Upp till
100
MSEK

Upp till
50
MSEK

Upp till
10
MSEK

Upp till
2 MSEK

Ingen
påverka
n

2.3.1 Oförutsedda
verksamhetskostnader

x

2.3.2 Förlust av realtillgångar (t.ex.
kapital) x

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

20,1 %
och
uppåt

10,1 – 20
%

5,1 - 10
%

1,1 – 5
%

Mindre
än 1 %

Ingen
påverka
n

2.3.3 Verksamhetsbudgets-
överskridande x

Grad av påverkan
5
Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1
Väldigt
låg

Över 1
MSEK

Upp till 1
MSEK

Upp till
0,1
MSEK

Upp till
0,01
MSEK

Upp till
0,001
MSEK

Ingen
påverka
n

2.3.4 Ersättningsskyldigheter x
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2.4 Verksamhetsrelaterat
Mäts utifrån uppskattad verksamhetseffekt.

Grad av påverkan
5 Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1 Väldigt
låg

Fullständigt Allvarligt Betydand
e

Modera
t

Mindre Ingen
påverkan

2.4.1 Brister i ledningsförmåga x
2.4.2 Överträdelser gällande
regelverk och lagar x

2.4.3 Brister i
informationssäkerhet x

2.4.4 Minskning av
medarbetares produktivitet
(moral)

x

Grad av påverkan
5 Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1 Väldigt
låg

20,1 % och
uppåt

10,1 – 20
%

5,1 - 10
%

1,1 – 5
%

Mindre
än 1 %

Ingen
påverkan

2.4.5 Brister i effektivitet,
(verksamhetsmål nås ej) x

Grad av påverkan
5 Väldigt
hög

4 Hög 3
Medium

2 Låg 1 Väldigt
låg

Övergivna År Månader Veckor Dagar Ingen
påverkan

2.4.6 Förseningar i
verksamhetsutveckling x



~ Forsakringskassan 
Dokumentkategori
Verksamhetsbehovsanalys
(Business Request Analysis)

Dokumentägare Dokumentnamn inkl. version
VO ITT BRA_<IT-tjänst_kund> Rev D

Datum 2012-05-02 VO ITT
Copyright, Försäkringskassan Sid. 17 (20)

3 Sammanställning verksamhetspåverkan
Verksamhetspåverkan per risktyp förs in i sammanställningen och räknas
upp med bedömd riskeffekt.

3.1 Riskvärde
Riskeffekt är den effekt som risken bedöms ha i relation till andra risker,
där 1 är lågt och 3 är högst. Via uppräknat riskvärde kan risker ställas mot
varandra, inte bara utifrån deras bedömda verksamhetspåverkan utan också
utifrån deras inbördes relevans för verksamheten.
Riskvärdets snitt ger ”IT-tjänstens riskvärde” vilket är en numerisk
bedömning av IT-tjänstens värde för verksamheten utifrån vilka risker som
verksamheten löper om IT-tjänsten inte är operativ och fungerande.
De 5 viktigaste riskerna är risker som designen av IT-tjänsten måste ta
hänsyn till och ett säkerställande av att dessa risker hanteras måste göras i
IT-tjänstedesignen Om möjligt ska förslag på riskhantering noteras (om
möjliga att definiera).

Andra lösningar (befintliga
IT-stöd alt. manuella
lösningar)

Verksamhets-
påverkan

Riskeffekt Riskvärde

Nej Ja X * Y = Z

2.1.1 0 2 0

2.1.2 0 3 0
2.1.3 0 1 0

2.2.1 0 2 0

2.2.2 1 3 3
2.2.3 0 2 0

2.3.1 1 2 2

2.3.2 0 2 0
2.3.3 1 3 3

2.3.4 0 1 0

2.4.1 2 2 4
2.4.2 1 3 3

2.4.3 1 3 3

2.4.4 1 1 1
2.4.5 1 3 3

2.4.6 1 2 2

Totalt 10 24
24/16

IT-tjänstens riskvärde: 1,5
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3.2 Viktigaste riskerna
De 5 viktigaste riskerna är risker som designen av IT-tjänsten måste ta
hänsyn till och ett säkerställande av att dessa risker hanteras måste göras i
IT-tjänstedesignen.

Nr Föreslagen riskhantering (om
möjlig att definiera)

Kostnader för förlorad IT-
tjänsteleverans

Övriga kommentarer

1 2.4.1 Tillgång  till vanliga
telefonmöten.

2 2.2.2 Tillgång  till vanliga
telefonmöten.

3 2.4.2 Tillgång  till vanliga
telefonmöten.

4 2.4.3 Tillgång  till vanliga
telefonmöten.

5 2.4.5 Tillgång  till vanliga
telefonmöten.



Serviceniva Servicetid SH Atgardstid Antal fel Antal fel 
MaxADT kvartal Ar 
ltimmarl 

1 Man- Son 2 2 3 
00.00 - 24.00 

1b Man- Son 4 4 - 
Video 00.00 - 24.00 

central utr. 
2 Man-Fre 4 2 3 

06.00 - 2~.00 
3 Man-Fre 6 2 3 

06.00 - 22.00 
4 Man-Fre 12 - - 

08.00 - 18.00 
5 Man-Son 8 4 - 

ADSL VPN 00.00 - 24.00 
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3.3 Sammanfattande reflektioner och rekommendationer
Gör en slutlig sammanfattning och analys över BRA-arbetet. Komplettera
med ytterligare information som är viktig att ta hänsyn till eller veta om i
fortsatt arbete med tjänstedesignen och löpande leverans av IT-tjänsten.

Om tjänsten Konferensstöd inte fungerar, men den underliggande Lync-plattformen är
tillgänglig är påverkan minimal eftersom användarna ändå kan ansluta till möten med egna
datorer och dela dokument.

Skulle den underliggande Lync-tjänsten vara nere finns ändå möjlighet till telefonmöten.

Saxar ut Tandbergs SLA:

8.1 Centralt placerad utrustning
För centralt placerad utrustning gäller servicenivå 1b.
8.2 Kundplacerad utrustning
För kundplacerad utrustning gäller servicenivå 4 och utbytesservice.
Leverantörens tekniker finns tillgängliga för felsökning av
utrustningen inom 2 timmar helgfria vardagar kl 08:00-18:00 via
managementsystemet för videokonferenslösningen.
Leverantören skickar ersättningsenhet och tekniker som byter ut till
ersättningsenhet inom 12 timmar vardagar från det att HW fel
konstaterats.
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Bilaga 9, Underlag för examensarbetet

Sektionen för Hälsa och Samhälle School of Health and Society
Avdelning Design- och datavetenskap Department Design and
Högskolan Kristianstad Computer Science
SE-291 88 Kristianstad Kristianstad University
Sverige SE-291 88 Kristianstad

Sweden

Författare, program och år/Author, Program and Year:
Marie Strömberg och Dani Razmgah, Lean Production 2014

Handledare/Instructor:
Navid Khosravi, HKR

Examen/Examination:
Detta examensarbete på 7,5 högskolepoäng ingår i examenskraven för högskolexamen i
Lean Production.

This graduation work on 7.5 higher educations credits is a part of the requirements for a
University Diploma in Lean Production.

Svensk titel:
Resefria möten

English Title:
Travel-free Meetings

Språk/Language:
Svenska

Godkänd av/Approved by:

___________________________________________
Navid Khosravi Datum/Date
Handledare/Instructor 16 april 2014/16th of April 2014
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Selene Samuelsson Ändringsdatum Serienummer Version

Miljömål för Försäkringskassan
Miljömål 2011-2015

Den övergripande inriktningen för Försäkringskassans miljöarbete har lagts fast i miljöpolicyn
2009:01. Nedan redovisas Försäkringskassans konkreta miljöarbete under åren 2011-2015. Ansvaret
för miljöarbetet fördelas i hela myndigheten i enlighet med förordning (2009:907) om miljöledning i
statliga myndigheter, vilken Försäkringskassan lyder under.

Miljöinsatserna ska enligt miljöpolicyn årligen följas upp, utvärderas, redovisas och vidareutvecklas.
Försäkringskassan ska:

• Förbättra miljöledningssystemet och öka kompetensen genom att:
- senast den 31 december 2013 ha genomfört en ny miljöutredning
- fortlöpande identifiera nödvändiga utbildnings- och informations-insatser inom miljöområdet

och tillhandahålla dessa för medarbetarna utifrån aktuella behov

• Minska koldioxidutsläppen genom att:
- Försäkringskassans bilar senast den 31 december 2015 vara utbytta mot så kallade miljöbilar,

det vill säga att de omfattas av kriterierna för skattebefrielse i 11 a § vägtrafikskattelagen
(2006:227)

- senast den 12 december 2012 ha säkerställt att resor och möten genomförs på ett så
miljövänligt sätt som möjligt, varvid jämförelser görs mot 2010 års nivåer

- under år 2012 ha minska antalet flygresor med 5 procent jämfört med år 2010

• Förbättra avfallshanteringen genom att:
- under 2011 säkerställa ett nuläge av vår avfallshantering för att möjliggöra kvantifierbar

målsättning i framtiden
- senast den 31 december 2012 ha utrett möjligheterna för nyanskaffning av

skrivare/skrivartjänst för att minska pappersförbrukningen
- senast den 31 december 2014 ha minskat mängden tryckt information genom fortsatt

utveckling av självbetjäningstjänsterna

• Minska energianvändningen genom att:
- samtliga datorer ska senast den 31 december 2011omfattas av funktionen Wake On Lan
- under 2011 säkerställa ett nuläge av vår energianvändning för att möjliggöra kvantifierbara

mål i framtiden
- senast den 31 december 2012 ha miljöanpassat upphandlingar i den mån en sådan anpassning

är möjlig
- senast den 30 juni 2012 ha tagit fram en definition och en checklista för ett "Grönt kontor".

Syftet är att dessa ska utgöra ett stöd vid ny- eller ombyggnationer av kontor för minskad
energianvändning

Adriana Lender

Selene Samuelsson

Bilaga 10, Försäkringskassans
miljömål
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Förord 
 

Denna publikation är tänkt att vara ett stöd för bland andra forskare, 
utredare och statistikanvändare som har behov av information om föränd-
ringar i socialförsäkringen. Att förstå utfallet i socialförsäkringen kräver 
kunskap både om hur olika trygghetssystem är uppbyggda och hur de har 
förändrats över tid. 

Publikation bygger vidare på skriften Förändringar inom socialförsäkrings- 
och bidragsområdena 1968-01-01--2005-01-01 som publicerades av 
Försäkringskassan i januari 2005. Publikationen har kompletterats med 
regeländringar från 2005-01-01 fram till 2014-03-01. Ändringar har inte 
gjorts i de ursprungliga texter som tidigare publicerats. 

Årliga uppdateringar av dokumentet planeras för sådana regeländringar som 
berör de delar av socialförsäkringen som ligger inom Försäkringskassans 
ansvarsområde. Det innebär att inga regeländringar inom pensionsområdet 
finns med från 2010-01-01 i och med bildandet av Pensionsmyndigheten. 
Texterna över regeländringar har tagits fram av avdelningen för 
Försäkringsprocesser. 

De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är 
tänkta att vara en kortfattad sammanfattning av regeländringen kopplat till 
tidpunkten för införandet. Texten i dokumentet är sökbar, men kom ihåg att 
många begrepp inom socialförsäkringen förändras över tid. 

Dateringar anges med år och månad (ÅÅÅÅ-MM) och i förekommande fall 
med år, månad, dag (ÅÅÅÅ-MM-DD). 

Påpekanden om felaktigheter eller brister och förslag till förbättringar tas 
tacksamt emot, gärna per e-post till statistikenheten@forsakringskassan.se. 

Publikationen har sammanställts av Ulrik Lidwall. För den grafiska 
utformningen svarar Kristina Malm. 

Stockholm i mars 2014 

 

Caroline Olgart Höglund 
Chef verksamhetsområde Statistisk analys 

2 (65) 
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1968-01 
Utländska medborgare är försäkrade så snart de 
bosätter sig i riket. 

Sjukpenning utges för insjuknandedagen om sjukfallet 
inträffat inom 20 dagar efter föregående sjukperiods 
slut. 

15 kr ska gälla som högsta egenavgift vid inköp av 
prisnedsatta läkemedel. Avgiften ska gälla samtliga 
läkemedel som är förskrivna vid samma tillfälle. 

Uppräkning och värdesäkring gäller för yrkesskade-
livräntor. 

1968-07 
Höjning av procentsatser för beräkning av folkpension. 

1969-01 
Folkpension för gift höjs till 70 % av basbeloppet. 

Möjlighet för arbetsgivare att hos socialförsäkrings-
bolagen teckna yrkesskadeförsäkring för sina anställda 
upphör. 

1969-07 
Införande av pensionstillskott till folkpension. 

1970-01 
Förenklat ersättningssystem för den öppna läkarvården: 
- patienten betalar 7 kr till sjukvårdshuvudmannen för 
varje besök hos läkare 
- patienten betalar 15 kr om läkaren gör hembesök  
- sjukvårdshuvudmannen lyfter samtidigt ersättning 
direkt från sjukförsäkringen med 31 kr/besök  
- patienten betalar 2 kr för telefonrådfrågning; sjuk-
försäkringen betalar 4 kr till sjukvårdshuvudmannen 
Sjukförsäkringen utger sjukhusvårdsersättning med 10 
kr/vårddag Sjukhjälpstiden för sjukhusvård för 
pensionärer utsträcks till 365 dagar. 

1970-07 
Förtida uttag av ålderspension får återkallas. 

Vidgade möjligheter att erhålla förtidspension för äldre 
förvärvsarbetande m.m. 

Ändring från 1/3 förtidspension/sjukbidrag till 1/2 
förtidspension/sjukbidrag. 

1971-01 
Hemmafruförsäkringen blir hemmamakeförsäkring. 

1971-07 
Ändrade regler för resekostnadsersättning:  
- ersättning utges för den merkostnad den försäkrade 
åsamkats för återresan p.g.a. att han måst använda ett 
dyrare färdsätt än eljest  
- karensbelopp vid sjukdom ändras till 6 kr. 

1972-01 
Differentierade avgifter till yrkesskadeförsäkringen 
slopas. 

1972-07 
Äldre arbetslös försäkrad får förtidspension när han 
utförsäkrats från arbetslöshetskassan. 

1973-01 
Avgiften för läkarbesök i offentlig vård höjs:  
- patienten betalar 12 kr  
- sjukförsäkringen betalar 48 kr till sjukvårdshuvud-
mannen  
- patienten betalar 5 kr för telefonrådfrågning; sjuk-
försäkringen betalar 5 kr till sjukvårdshuvudmannen. 

Sjukförsäkringen utger sjukvårdsersättning med 15 
kr/vårddag. 

Sjukpenningavdraget vid sjukhusvård höjs från fem till 
tio kronor. 

Förmånen kostnadsfria förbrukningsartiklar införs. Det 
innebär att läkare kan skriva ut vissa sjukvårdsartiklar 
till försäkrade med vissa sjukdomar. 

1973-02 
Handläggning av vissa ärenden angående sjukersätt-
ning enligt YFL överflyttas från RFV till Fk. 

1974-01 
Ändrade regler för sjukförsäkringen införs: 
- sjukpenningen utges i princip med 90 % av den 
ordinarie inkomsten  
- sjukpenningen blir ATP-grundande  
- sjukpenningen blir skattepliktig 

Föräldraförsäkring införs: 
- moderskapsförsäkringen omvandlas till föräldra-
försäkring  
- fäder får rätt att utnyttja ledigheten  
- garantinivå = 25 kr/dag  
- sjukpenning för vård av sjukt barn införs - tio dagar 
per familj och kalenderår  
- föräldrapenningen utges i princip med 90 % av den 
ordinarie inkomsten  
- föräldrapenningen blir ATP-grundande  
- föräldrapenningen blir skattepliktig 
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Allmän tandvårdsförsäkring införs: 
- tandvårdsförsäkringen gäller hos anslutna privat-
praktiserande tandläkare, folktandvården och de 
odontologiska fakulteterna 
- kostnaderna för behandling finns angivna i en 
tandvårdstaxa, som fastställts av regeringen  
- patienten betalar 50 % av kostnaden upp till 1 000 kr 
och 25 % av kostnaderna därutöver. Patienten betalar 
dock aldrig mer än 25 % för förebyggande åtgärder och 
vissa proteser  
- tandvårdsförsäkringen gäller från 19 års ålder 
(övergångsvis 17 år). Barn och ungdomar under dessa 
åldrar får gratis tandvård inom folktandvården  
- resor till tandläkare som är uppförd på försäkrings-
kassans förteckning ersätts; karensbeloppet är 15 kr. 

Försäkringskassan tar över utbetalningen av kontant 
arbetsmarknadsstöd (KAS). KAS utges i form av helt 
eller halvt stöd. Rätten till helt eller halvt stöd grundas 
bl.a. på den arbetslöses genomsnittliga veckoarbetstid 
före arbetslösheten. 

Administrationen av barnbidrag förs över från 
kommunerna till RFV och Försäkringskassorna. 
Enhetlig administration skapas genom att förutvarande 
sinsemellan olika manuella system hos kommunerna 
samordnas till ett riksomfattande system hos RFV och 
Försäkringskassorna  
- ansökningsförfarandet slopas och registren uppdateras 
via aviseringar från folkbokföringen  
- kontoinsättningen ökar  
- formella beslut slopas  
- barnbidragsbeloppet höjs från 330 till 375 kr/kvartal 

Riksförsäkringsverket övertar yrkesskadeförsäkringen i 
sin helhet från socialförsäkringsbolagen.  

Beviljande av förtidspension på 
arbetsmarknadsmässiga grunder från 60 år.  

Reglerna för avdrag för utgiven sjukpenning vid första 
pensionsutbetalningen ändras. Avdrag för KAS och A-
kasseersättning vid första pensionsutbetalningen. 
Särskilt pensionstillskott utgår som engångsbelopp med 
maximalt 243 kr. Förbättrad barnpension. Vid 
barnpension från folkpensioneringen höjs ålders-
gränsen från 16 till 18 år. 

Möjlighet att återkalla undantagande från ATP med 
bortseende från ålders- och hälsoskäl. Folkpensions-
avgift påförs endast den som har inkomst av annat 
förvärvsarbete (tidigare de flesta (18-66 år) som haft 
beskattningsbar inkomst vid statlig taxering. 

1974-04 
Extra pensionstillägg utgår som engångsbelopp med 
255 kr. Extra tillägg för barnbidrag utbetalas som 
engångsbelopp med 200 kr för kvartalet. 

1974-07 
Handläggningen av vissa ärenden angående ersättning 
för tandskador enligt YFL överflyttas från RFV till 
Försäkringskassorna. 

1975-01 
Höjning av procentsatser för beräkning av folkpension. 
Mildare inkomstavdrag för inkomstprövade pensions-
förmåner. 

Rätten till föräldrapenning i samband med barns 
födelse förlängs från sex till sju månader. 

Patientavgift tas inte ut för besök efter remiss från 
privatpraktiserande läkare som är ansluten till 
försäkringen, som betalar hela kostnaden. (Offentlig 
läkarvård). 

Ersättningsbestämmelserna för privat läkarvård får en 
annan utformning: 
- patienten betalar 20 kr/besök och läkare som har rätt 
till arvodeshöjning 25 resp. 30 kr  
- sjukförsäkringen betalar läkarvårdsersättning 
(=skillnaden mellan arvode och patientavgift) direkt till 
läkaren 

Bestämmelserna om sjukresorna ändras så att 
ersättning med egen bil utges efter 40 öre/km. 

För preventivmedels- och abortrådgivning utges ersätt-
ning från försäkringen med 45 kr per rådgivningstill-
fälle. Vissa preventivmedel ska prisnedsättas på samma 
sätt som prisnedsatta läkemedel. 

Riksförsäkringsverket övertar utbetalningen av krigs-
skadelivräntor från den s.k. krigsförsäkringspoolen. 
Riksförsäkringsverket tar över utbetalningen av vissa 
av Trygghetsnämnden beslutade ersättningar. 

Sjukförsäkringsavgift påföres endast den som har 
inkomst av annat förvärvsarbete (tidigare alla som haft 
beskattningsbar inkomst vid statlig taxering). 

1975-06 
Nordisk överenskommelse om förmåner vid sjukdom, 
havandeskap och barnsbörd träder i kraft. 

1975-07 
Ändring från invaliditetsersättning till handikapp-
ersättning samt införande av procentsatsen 45 % av 
basbeloppet (förutom 30 och 60 %).  

Vårdbidrag registreras på bidragsmottagaren i stället 
för på barnet samt införande av halvt vårdbidrag. 

Bestämmelserna om ersättning för rådgivning i 
födelsekontrollerande syfte får ny utformning. (Privat 
läkarvård). 

Tilläggsarvode för hembesök höjs till 50 kr. (Privat 
läkarvård)  

Nordisk överenskommelse om tillgodoräknande av 
kvalifikationsperioder m.m. för arbetslöshetsförsäkrade 
börjar gälla. 

1975-10 
Barnbidragsbeloppet höjs från 375 till 450 kr/kvartal. 
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1975-11 
Konvention mellan Sverige och Österrike om social 
trygghet börjar gälla. 

1976-01 

Fk tar över utbetalningen av utbildningsbidrag: 
- högst belopp = 120 kr/dag. Lägsta belopp = 80 kr/dag  
- stimulansbidrag = 10 kr/dag 

Försäkringskassorna tar över utbetalningen av tim-
/dagstudiestöd  
- belopp - timstudiestöd = 18 kr för studietimme  
- dagstudiestöd: inkomstbidrag = 90 kr, internatbidrag 
= 70 kr 

Försäkringskassorna tar över utbetalning av särskilt 
vuxenstudiestöd: 
- varje höjning av dagpenning/stimulansbidrag enligt 
16 § AMK föranleder höjning av särskilt vuxenstudie-
stöd, dvs. dess vuxenstudiebidrag och återbetalnings-
pliktiga studiemedel. Således är beloppet knutet till 
storleken på arbetslöshetsersättning och kan variera 
beroende på skatteavdrag. Bidraget utgår med 65 % av 
vad den studerande skulle fått i utbildningsbidrag om 
han kunnat få sådant bidrag. Bidraget är skattepliktigt.  
- särskilt vuxenstudiestöd utgår vid sammanhängande 
studier minst 15 dagar på heltid eller 30 dagar på 
deltid. 

Sjukförsäkringen utger sjukhusvårdsersättning med 20 
kr/vårddag. 

Sjukpenningavdraget vid sjukhusvård höjs till 20 
kr/dag. 

Ändrade regler för ersättning för läkarbesök i offentlig 
vård.  
- patienten betalar 15 kr  
- sjukförsäkringen betalar 70 kr till sjukvårdshuvud-
mannen  
- tilläggsavgiften vid hembesök höjs till 10 kr. D.v.s. 
patienten betalar 25 kr för hembesök.  

 Ändrade regler för ersättning för läkarvård i privat 
vård  
- patientavgiften höjs till 25 kr/besök  
- avgiften för telefonrådfrågning höjs till 15 kr  
- arvodesbeloppen för rådfrågning i födelse-
kontrollerande syfte höjs och nya belopp införs för 
rådgivning angående sterilisering m.m.  
- patienten betalar 10 kr för telefonrådgivning; sjuk-
försäkringen betalar 0 kr 

Ersättning för sjuktransporter utges till sjukvårds-
huvudmannen i form av invånarersättning med 12 
kr/invånare. 

Ändrade regler för resekostnadsersättning. 
- karensbelopp - vid sjukdom - ändras till 8 kr  
- reseersättning utges för resekostnad i samband med 
rådgivning i födelsekontrollerande verksamhet m.m. 
Karensbeloppet är 15 kr  
- ersättning utges för resa som förälder eller annan 
anhörig gör med anledning av sjukdom hos barn som ej 
fyllt 16 år om besöket ingått som en del i behandlingen 
av barnet  
- ersättning i samband med övernattning höjs till 40 
kr/natt. 

Ersättningsbestämmelserna för fysikalisk och foniatrisk 
behandling i offentlig vård får en annan utformning: 
- patienten betalar 7 kr/behandling  
- sjukförsäkringen betalar 35 kr/behandling direkt till 
sjukvårdshuvudmannen  
- utprovning och anpassning av hjälpmedel för 
handikappade som ordinerats av behörig läkare eller 
annan som har ordinationsrätt, jämställs i ersättnings-
hänseende med fysikalisk behandling  
- hjälpmedelsersättning till sjukvårdshuvudmannen 
utgår med 24 kr/invånare. 

Ersättning för rådgivning vid födelsekontrollerande 
verksamhet hos läkare och annan personal än läkare 
höjs till 85 kr. 

Ersättning utges även för rådgivning angående 
sterilisering. 

Samordning mellan utbildningsbidrag, pension, 
livränta och viss sjukpenning införs. 

Administrationen av den frivilliga sjukpenning-
försäkringen förs över från FKF till RFV. 

Egenavgiften vid inköp av prisnedsatta läkemedel och 
preventivmedel höjs till högst 20 kr. 
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1976-07 
Rörlig pensionsålder m.m. införs  
- pensionsåldern sänks från 67 till 65 år  
- halv ålderspension införs  
- möjlighet att göra förtida uttag fr.o.m. 60 år och att 
uppskjuta uttag till 70 år införs  
- möjlighet införs att valfritt ändra från hel till halv 
ålderspension eller tvärtom samt begära återkallelse av 
ålderspension  
- vid förtida uttag av ålderspension sänks procentsatsen 
för avdraget från ålderspension från 0,6 till 0,5 % per 
månad  
- vid uppskjutet uttag ökas pensionen med 0,5 % per 
månad  
- pensionstillskottet höjs från 3 till 4 % per år  
- dubbla pensionstillskott införs vid förtidspension/ 
sjukbidrag  
- vårdbidrag blir beloppsmässigt lika med förtids-
pension  
- halvt barntillägg samt att även gift kvinna kan 
uppbära barntillägg införs  
- ålderspension kan beräknas med antagandepoäng för 
65:e året för personer födda 1911-1927  
- pensionspoäng kan tillgodoräknas för 65:e året för 
personer födda 1911-1927. För övriga beräknas 
pensionspoäng endast t.o.m. 64:e året  
- vid omdebitering för det 65:e året kan pensionspoäng 
av annat förvärvsarbete inte tillgodoräknas  
- införande av delpension i åldern 60 till 65 år  
- avdrag för delpension vid första pensions-
utbetalningen  

SGI fastställs och därmed kan sjukpenning utges för 
vård av annans barn under 18 år i hemmet. 

Ändringar av utbildningsbidrag: 
- medlem i a-kassa högst 130 kr/dag  
- icke medlem 20 år eller vårdnad om eller fullgör 
underhållsplikt mot eget barn 90 kr/dag  
- övriga 45 kr/dag  
- stimulansbidrag till samtliga med 10 kr/dag  
- traktamente 42 kr/dag  
- dagliga resor i begreppet rimligt pendlingsavstånd 
införs, "taket" på 35 kr/dag slopas 

Ändringar av tim-/dagstudiestöd: 
- internatbidraget 80 kr/dag  
- timstudiestöd 20 kr/studietimme 

1977-01 
Ändring av förmögenhetsgräns från 50 000 till 75 000 
kr för inkomstprövande pensionsförmåner. 

Möjlighet att återkalla undantagande från ATP med 
bortseende från ålders- och hälsoskäl införs. 

Sjukpenning för vård av barn ändras till föräldra-
penning för tillfällig vård av barn: 
- dagarna ändras till 12 dagar för 1 barn 15 "-2 "-18 "-3 
eller flera barn 

I samband härmed utvidgas rätten till ersättning till att 
omfatta också de situationer när den ordinarie vårdaren 
är sjuk, när förälder behöver följa ett barn till den före-
byggande hälsovården och när en förälder besöker 
samhällets förskoleverksamhet. I det sistnämnda fallet 
begränsas ersättningen till en dag per år och förälder. 

Ändringar av utbildningsbidrag: 
- 160 kr/dag 
- 120 kr/dag + 10 kr i stimulansbidrag - 55 kr/dag 
- talböcker och punktskrifter åt handikappade utgår 
med full ersättning (ingen 110 kr karens). 

Sjukresebestämmelserna ändras så att reseersättning 
utges till förälder eller annan anhörig för besök av barn 
under 10 år, som vårdas på sjukhus. Karensbelopp 30 
kr. 

Gränsen för förhandsprövning höjs från 2 000 kronor 
till 3 000 kronor inom tandvårdsförsäkringen. 

Ändringar inom det kontanta arbetsmarknadsstödet: 
- uppdelning i helt och halvt stöd frångås 
- stödets storlek bestäms till samma belopp som 
nuvarande helt stöd 
- beräkningen av utgående stöd görs enligt en särskilt 
upprättad omräkningstabell, vilken bygger på en jäm-
förelse mellan den arbetslöses normala veckoarbetstid 
före arbetslösheten och antalet arbetslösa timmar under 
den vecka för vilken ersättning söks 

RFV och Fk övertar utbetalningen av dagpenning till 
vpl. m.fl. 

1977-04 
Ersättningsbestämmelserna för sjukvårdande 
behandling i privat vård får annan utformning genom 
förordning med taxa för sjukvårdande behandling m.m. 
(1976:1018)  
- patienten betalar 15 kr/behandling 
- sjukförsäkringen betalar behandlingsersättningen 
(=skillnaden mellan arvode och patientavgift) direkt till 
vårdgivaren. 

1977-07 
Uppräkning av vissa äldre livräntor enligt obligatorisk 
yrkesskadeförsäkring m.m. 

Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) införs: 
- ersättning grundas på inkomstbortfallsprincipen 
(100 %) 
- fler sjukdomsgrupper omfattas av försäkringen  
- samtliga ärendetyper enligt LAF handläggs på 
försäkringskassorna (livränteärenden och sjukdomar 
enligt YFL handläggs på RFV). 

Ändringar av utbildningsbidrag: 
- månadsresa: familjemedlem ändras till hushålls-
medlem 

Ändringar av tim/dagstudiestöd: 
- höjda belopp - timstudiestöd = 22 kr 
- dagstudiestöd: inkomstbidrag = 110 kr 
- internatbidrag = 100 kr 
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Offentligt anställd läkare som även bedriver privat-
praktik får ansluta sig till försäkringen under förutsätt-
ning att han har heltidstjänstgöring inom den offentliga 
vården. 

Barnbidragsbeloppet höjs från 450 till 525 kr/kvartal. 

Lagen om statligt personskadeskydd (LSP) införs: 
- den som skadas när han deltar i landets totalförsvar, 
värnplikts-/civilförsvarsövning eller i räddningstjänst 
liksom den som vistas på anstalt omfattas av lagen 
- ersättning utbetalas efter samma regler som i LAF 

Lagen om statlig ersättning vid idéell skada införs: 
- den som ådrager sig skada som omfattas av LSP har 
rätt till ersättning av staten för sveda och värk, lyte och 
annat stadigvarande men samt allmänna olägenheter till 
följd av skadan  
- om rätt till sådan ersättning beslutar trygghets-
nämnden 

Lagen om krigsskadeersättning till sjömän införs: 
- sjömän som skadar sig utomlands till följd av 
krigshändelse kan få ersättning från staten -om rätt till 
ersättning beslutar Göteborgs allmänna försäkrings-
kassa 

1977-10 
Administrationen av bidragsförskott förs över från 
kommunerna till RFV och Försäkringskassorna: 
- kommunernas till övervägande delen manuella 
registren för bidragsförskottsadministrationen förs över 
till RFV och Försäkringskassorna och omvandlas 
samtidigt till ett för hela landet enhetligt ADB-register 
- månatliga, optiskt läsbara, inbetalningskort börjar 
sändas ut till de underhållsskyldiga  
- RFV och Försäkringskassorna tar från kommunerna 
över ansökan, beviljande och utbetalning av bidrags-
förskott  
- under månaderna med kvartalsvisa utbetalningar av 
barnbidrag samordnas utbetalningen av barnbidrag och 
bidragsförskott  
- ändrade regler för utbetalning av bidragsförskott i 
vissa fall 

Ändrade regler för finansieringen från manuell 
beräkning och ersättning i efterskott till kommunerna 
till ett preliminärt och ett slutligt avräkningsförfarande 
mot kommunalskattemedlen. 

Kommunerna betalar 5 % av kostnaderna för bidrags-
förskottsadministrationen. 

Rätt för kronofogdemyndigheterna att använda sig av 
RFV ADB-system för fördelning och avräkning av 
influtna medel. 

Nytt system för kronofogdemyndigheterna avseende 
bidragsförskottsärenden tas i drift: 
- daglig redovisning till RFV och Försäkringskassorna 
av influtna medel  
- daglig återrapportering av aktuella skuldsituationer 
till kronofogdemyndigheterna  
- daglig rapportering från ADB-systemet avseende 
avvikelser folkbokföringsaviseringar och vissa 
bevakningar 

System för utmätning i överskjutande skatt. 
Automatisk omräkning av underhållsbidrag samt 
meddelande till berörda parter. 

Årlig rapportering till underhållsskyldiga avseende 
inbetalt underhållsbidrag. 

Arvodesbeloppen för läkarvård i privat vård höjda:  
- patientavgiften höjs till 30 kr och till 35 resp. 40 kr 
hos läkare som har rätt till arvodesbeloppen  
- tilläggsarvodet för hembesök höjs till 75 kr  
- arvode för telefonrådgivning höjs till 30 kr  
- arvode för klinisk laboratorieundersökning höjs till 15 
kr/undersökning och högst 45 kr 

Konvention mellan Sverige och Förbundsrepubliken 
Tyskland om social trygghet träder i kraft (SFS 
1977:740). 

1978-01 
Införande av statskommunalt bostadsbidrag till folk-
pensionär utan barn (SKBF). 

Särskild föräldrapenning införs  
- tre månader kan tas ut i form av särskild föräldra-
penning t.o.m. barnets första skolår 
- den särskilda föräldrapenningen kan utges som hel, 
halv eller en fjärdedel 
- övergångsbestämmelserna gäller för barn födda åren 
1971-1977  
Ändrade föräldrapenningregler. Garantinivån höjs till 
32 kr/dag. Ersättningstiden förlängs med två månader. 

Inom utbildningsbidraget höjs stimulansbidraget till 15 
kr/dag. 

Avgiften för läkarvård i offentlig vård höjs  
- patienten betalar 20 kr  
- sjukförsäkringen betalar 93 kr till sjukvårdshuvud-
mannen Sjukförsäkringen utger sjukhusvårdsersättning 
med 30 kr/vårddag. Sjukpenningavdraget vid sjukhus-
vård höjs till 30 kr/dag. 

Ändrade resebestämmelser: 
- karensbeloppet höjs till 10 kr  
- karensbelopp - vid rådgivning i födelsekontrollerande 
verksamhet m.m. - ändras till 18 kr  
- karensbelopp - vid resor till tandläkare - ändras till 18 
kr  

 Avdraget för sjukvårdande behandling i offentlig vård 
höjs: 
- patienten betalar 10 kr/behandling 
- sjukförsäkringen betalar 40 kr/behandling 
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Utprovning och anpassning av hjälpmedel för 
handikappade görs kostnadsfritt. 

Hjälpmedelsersättning till sjukvårdshuvudmännen 
utges med 43 kr/invånare. 

Ändras beloppen till 113 kr för rådgivning - 
preventivmedel - hos läkare och 50 kr hos annan 
personal än läkare. 

Egenavgiften vid inköp av prisnedsatta läkemedel och 
preventivmedel höjs till högst 25 kr. 

1978-03 
Retroaktivt ändrade beskattningsregler gällande fr.o.m. 
år 1977 beträffande invalidlivräntor på grund av skador 
efter år 1954. 

1978-04 
Ändring av gränserna för bostadskostnad för 
statskommunalt bostadsbidrag till folkpensionär utan 
barn (SKBF). 

Arvodesbeloppen för sjukvårdande behandling i privat 
vård höjs: 
- tilläggsarvodet för hembesök höjs till 19 kr  
- behandlingsersättning vid gruppbehandling utökas till 
att omfatta grupp om åtta patienter  
- patientavgiften får höjas med 10 kr vid uteblivet 
besök  
- privatpraktiserande sjukgymnast med vårdavtal kan 
för tidskrävande behandlingar få ersättning uträknad 
enligt särskild överenskommelse med sjukvårds-
huvudman 

Barnbidragsbeloppet höjs från 525 till 565 kr/kvartal. 

Utbetalningar av norska yrkesskadeersättningar över-
förs till Rikstrygdeverket, Oslo. 

1978-05 
Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen 
(1977:630) innebär att adoptivföräldrar som fr.o.m. 
1978 får barn i sin vård före 1978, utöver 5 eller 10 
dagar med särskild föräldrapenning, får rätt till 
ytterligare 30 dagar 

1978-07 
Ändringar av utbildningsbidrag  
- 180 kr/dag  
- 140 kr/dag  
- 65 kr/dag  
- stimulansbidraget blir åter 10 kr/dag 

Ändringar av tim-/dagstudiestöd  
- höjda belopp - timstudiestöd = 25 kr 
- dagstudiestöd: inkomstbidrag = 125 kr  
- internatbidrag = 125 kr 

Timstudiestöd kan utgå för: 
- högst 70 timmar under ett budgetår till den som är 
berättigad till stödet för enbart studietimmar och  
- högst 90 timmar under ett budgetår till den som är 
berättigad till stödet för såväl studietimmar som 
restimmar. 

Dagstudiestöd kan utgå för  
- högst 10 dagar under ett budgetår till den som är 
berättigad till stödet för enbart studiedagar och  
- högst 12 dagar under ett budgetår till den som är 
berättigad till stödet för såväl studiedagar som resdagar 

Gränsen för att få tandvårdsersättning med 75 % av 
tandvårdskostnaderna höjs från 1 000 kr till 1 500 kr. 

Ändringar av utbildningsbidrag: 
- förskott får utgå för första utbildningsmånaden. Kan 
även utgå i annat fall om elev har särskilda skäl. 

Ersättning för foniatrisk behandling hos privat vård-
givare utges inte längre. 

1979-01 
Arbetsmarknadsutbildning: 
- 2 resor per månad utges mot tidigare 1 
- traktamente = 50 kr/dag 

Arvodesbeloppen för läkarvård höjs. 

Arvodesbeloppen för preventivmedelsrådgivning hos 
läkare samt steriliseringsärenden ändras. 

Tilläggsarvodet för hembesök i privat vård höjs till 80 
kr. 

Ändring av gränserna för bostadskostnad för SKBF. 

Barnbidragsbeloppet höjs från 565 till 625 kr/kvartal. 

Lagen om ändring av vissa underhållsbidrag ändras: 
- bidragsbelopp som år 1979 eller därefter bestäms 
under tiden januari–mars ändras tidigast den 1 april 
året därpå  
- den s.k. indexlagen ändras så att indexändringar av 
underhållsbidrag till barn begränsas till 7/10 av det 
procenttal med vilket basbeloppet ändrats från före-
gående indexhöjning. 

Konventionen mellan Sverige och Jugoslavien om 
social trygghet träder i kraft (SFS 1978:798). 
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1979-03 
Ändringar av utbildningsbidrag: 
- för elever vid AMU-center ges kursföreståndaren 
under sommaren möjlighet att kunna förlägga ett uppe-
håll i utbildningen så att både elever och personal får 
en sammanhängande ledighet. 
- EA-dagar godkänns enbart för t.ex. begravning, 
bouppteckning, tentamen och dylikt. Elev som under 
sommaren tar ut alla EA-dagar och som måste delta i 
anhörigs begravning på hösten kan få extra EA-dagar 
för detta. Har andra elever EA-dagar kvar vid kursens 
slut får hon ta ut dessa då. 

Konvention mellan Sverige och Grekland om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1979:56). 

1979-06 
Bestämmelsen, att uppgifter som anställning, anställ-
ningskorten, skall vidarebefordras till kronofogde-
myndigheten, upphör att gälla. 

1979-07 
Ändringar av utbildningsbidrag: 
- 195 kr/dag 
- 155kr/dag + 10 kr i stimulansbidrag - 75 kr/dag 
- ändrade regler och belopp för karens beträffande resor 
och läromedel 
- SGI för doktorander får inte sänkas. 

Rätt till sjukpenning för vissa intagna i kriminal-
vårdsanstalt och ungdomsvårdsskola. 

Utbildningsbidrag utges till vissa intagna vid kriminal-
vårdsanstalt. Ändringar av tim-/dagstudiestöd: 
- höjda belopp - timstudiestöd = 30 kr - dagstudiestöd: 
inkomstbidrag = 150 kr. 

Särskilt vuxenstudiestöd: 
- beräknas per dag 
- utges för julferier som medför uppehåll i studierna 
- SGI får inte sänkas 

Retroaktiv förhöjning fr.o.m. 1978-07-01 av vissa 
livräntor enligt frivillig yrkesskade- och fiskar-
försäkring. 

30-dels folkpension till utlandsbosatta svenska 
medborgare. 

Folkpension till i Sverige bosatta utländska 
medborgare beroende på vistelsetid. 

Antagandepoäng beräknas för försäkrad som har 
pensionspoäng för minst två av de fyra år som närmast 
föregår pensionsfallet. Tilläggspension kan beräknas 
med lägre nämnartal än 30 för utländska medborgare 
födda före 1924. 

Utländsk pension jämställs med svensk tilläggspension 
vid beräkning av vissa folkpensionsförmåner. Retro-
aktivtiden för barnpension förlängs till två år. Avdrag 
för alla slag av sjukpenning vid första pensionsutbetal-
ningen. Avdrag för arbetsskadelivränta vid första 
pensionsutbetalningen. Pension kan inte utbytas mot 
engångsbelopp.  

Riktlinjer för "skäligt underhållsbidrag" införs. 
Bidragsförskott kan erhållas även vid gemensam 
vårdnad. Preskriptionstiden för fordran på 
underhållsbidrag minskas från 10 år till 3 år. 

Reglerna för fastställande av underhållsbidrag ändras: 
- underhållsbidrag fastställs till lägre belopp om barnet 
i väsentlig mån vistas hos den underhållsskyldige  
- bidragsförskott minskas med belopp i relation till 
vistelsetiden. 

1979-11 
Utbetalning av sjukpenning m.m. högst en gång i 
veckan. 

1979-12 
Konvention mellan Sverige och Portugal om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1979:869). 

1980-01 
Pensionsgrundande inkomst beräknas för den som har 
hel ålderspension under del av år eller förtidspension. 
Arbetsskadelivränta är pensionsgrundande till brutto-
belopp. Ändring av gränserna för bostadskostnad för 
SKBF. 

Delpension för egenföretagare införs. Möjlighet att 
återkalla undantagande som inte varit gällande i minst 
fem år.  

Havandeskapspenning införs och kan utges från 
sextionde till elfte dagen före förlossning till kvinna 
som har fysiskt ansträngande arbete. 

Ändringar inom föräldraförsäkringen: 
- föräldrapenning utges endast för barn bosatta i landet  
- om halv föräldrapenning utges räknas dagen som halv 
dag  
- föräldrapenning i samband med adoption av barn 
under 10 år utges under 180 dagar 

För tillfällig vård av barn: 
- utges 60 ersättningsdagar per barn och år  
- höjs åldersgränsen till 12 år för barn födda 1970 eller 
senare  
- utges ersättning vid sjukdom eller smitta  
- krävs läkarintyg vid sjukdom eller smitta efter 7:e 
dagen för barnet eller ordinarie vårdare  
- utges "faderskapspenning" under 10 dagar/födsel 
Särskild föräldrapenning utges  
- under 90 dagar för varje barn  
- vid flerbarnsfödsel om barnen föds 1980 eller senare  
- enligt den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI), dock lägst 32 kr  
- för besök i förskola för barn födda 1978 eller senare  
- vid föräldrautbildning  
- AFL 4:8 (gamla regler) gäller för besök i förskolan 
för barn födda före 1978 

Utbildningsbidrag utges vid sjukdom med 90 % efter 
25 respektive 35 dagar. 
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Särskilt vuxenstöd får behållas vid sjukdom, ledighet 
för tillfällig vård av barn, vid ledighet för fullgörande 
av uppdrag i elevorganisation samt vid kortvarig ledig-
het för enskild angelägenhet av vikt. 

Nedre gränsen för tillhörighet till sjukpenningförsäk-
ringen höjs till 6 000 kr. 

För arbetsskadeförsäkringen höjs nedre gränsen för 
beräkning av sjukpenningunderlag till 6 000 kr. 

Utbildningsbidrag kan utgå till inskriven vid arbets-
marknadsinstitut. 

Värdering görs av förmåner av fri och delvis fri bil vid 
fastställande av SGI och delpensionsunderlag m.m. 

Förmånen prisnedsatta livsmedel införs. Det innebär att 
läkare kan skriva ut vissa livsmedel till barn under 16 
år med vissa magsjukdomar. 

Barnbidragsbeloppet höjs till 700 kr/kvartal. 

Kostnaderna för bidragsförskott täcks av statsmedel till 
den del de inte kan tas ut av den underhållsskyldige. 

1980-03 
Konvention mellan Sverige och Schweiz om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1980:32). 

1980-07 
Förändringar inom föräldraförsäkringen: 
- garantinivån höjs från 32 kr till 37 kr/dag 
- vid särskild föräldrapenning förlängs ersättningstiden 
med 90 dagar för barn födda 1980-01-01 eller senare. 
Ersättningen utges med belopp motsvarande garanti-
nivån (37 kr/dag) för dessa dagar  
- rutin för maskinell utskrift av fortsättningsförsäkran 
SFP införs 

1980-10 
Skattereduktion höjs 

Barnbidragsbeloppet höjs till 750 kr/kvartal 

1980-11 
Pensionsutbetalningarna sprids till den 13-17:e i 
månaden. 

1981-01 
Egenavgiften vid inköp av prisnedsatta läkemedel, 
preventivmedel och livsmedel höjs till högst 40 kr. 

Reglerna för beräkning av basbelopp ändras. 

Ersättningsprocenten vid delpension sänks till 50 %. 

Ändrade regler för utbildningsbidrag: 
- delvis avveckling av stimulansbidraget  
- högsta belopp som kan utges i förskott sänks  
- kostnader för kost och logi höjs  
- ersättning till ledsagare införs  
- barnomsorg inom arbetsmarknadsutbildning införs 
mot avgift 

Möjlighet att teckna frivillig pensionsförsäkring har 
upphört 

1981-04 
Utbildningsbidrag: 
- dagpenning utges med högst 210 kr/dag  
- stimulansbeloppet avvecklas helt  
- dagpenningen blir lägst 10 kr för dessa kategorier 

Särskilt vuxenstöd: 
- höjning av stödet till högst 100 kr/dag  

Kontoinsättning av dagersättning införs. 

1981-05 
Konvention mellan Sverige och Turkiet om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1981:208). 

1981-07 
Läkarvårds-, behandlings- och tandvårdstaxorna har 
höjts. 

Ändrade bestämmelser beträffande avdragsreglerna och 
fastställande av inkomst av fastighet som bebos vid 
beräkning av bostadsstöd. 

Högre förmånsnivåer införs för handikappersättning, 
barnpension och barntillägg till pensionärer. 

Upphävande av frankeringsfrihet i vissa fall. 

Ett högkostnadsskydd för läkemedel och sjukvård 
införs. 

Utbildningsbidrag: 
- dagstudiestöd - internatbidrag höjs 
- särskilt vuxenstudiestöd - ledighet för besök i 
förskoleverksamhet 
- byte av läroanstalt 

Procentsatserna för beräkning av bidragsförskott höjs 
till 31 % respektive 41 %. 

1981-08 
Konvention mellan Sverige och Frankrike om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1981:584). 

1982-01 
Ändrade regler för fastställande av basbelopp gäller. 

Statskommunala bostadsbidrag till folkpensionärer 
(SKBF) slopas. 

Flerbarnstillägg (FBT) utges till familjer som uppbär 
barnbidrag för 3 eller flera barn. Det betalas ut kvar-
talsvis. Beloppet varierar beroende på antalet barn. 
FBT motsvarar ett fjärdedels barnbidrag om barnens 
antal är minst tre och ökas med ett halvt barnbidrag för 
varje ytterligare barn. 

Allmänt reseavtal (ARA) ersätter Allmänna reseregle-
mentet (ARR). Sjukhusvårdsavdraget höjs till 35 kr. 

Möjligheterna för kommun att uppbära alkoholmiss-
brukares sjuk-, föräldra- och pensionsförmåner upphör. 
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Skyldighet införs för deltagare i arbetsmarknadsutbild-
ning att anmäla sjukfrånvaro till försäkringskassan. 

Möjligheten att få undantagande från ATP och därmed 
också från sjukpenningförsäkringen upphör. Försäk-
rade födda 1923 eller tidigare har rätt att behålla 
undantagandet. Möjlighet för sjukvårdshuvudmannen 
att ta ut differentierade vårdavgifter vid sjukhusvård 
införs. 

ATP-rätt för vård av barn införs.  

Lagen om socialavgifter börjar gälla. 

1982-04 
Nedre hyresgräns införs i förordningen om statsbidrag 
för KBT. En skyldighet för försäkringskassorna att 
ompröva sina egna beslut införs. 

1982-06 
Konvention mellan Sverige och Marocko om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1982:249). 

1982-07 
Läkarvårds-, behandlings- och tandvårdstaxorna höjs. 

Sjukhusvårdsavdraget höjs till 40 kr per dag. 

Förmåner och avgifter för till utlandet utsänd personal 
ändras. 

Utbetalningen av dagersättning ändras och medges 
enbart genom kontoinsättning eller med postanvisning. 
Utbetalning av löpande dagersättning utges högst var 
fjortonde dag. 

Pensionstillskottet höjs till 47 resp. 92 %. 

Handikappersättning höjs till 63, 48 resp. 32 %. 

KAS höjs till 80 kronor per dag för stödtagare som fyllt 
20 år. 

Utbildningsbidrag: 
- dagpenning höjs till 230, 165 resp. 85 kronor 
- till deltagare som är medlem i a-kassa utges dag-
penning med samma belopp som han är berättigad till 
vid ersättning från a-kassa (16 § AMK)  
- karensbeloppet för dagliga resor höjs till 100 kronor 
per månad  

Särskilt vuxenstudiestöd  
- vuxenstudiebidraget utges med lägst 79 och högst 110 
kronor per dag  
- de nya reglerna i 16 § AMR för den som är medlem i 
a-kassa får också konsekvenser för beräkning av det 
särskilda vuxenstudiestödet 

1982-10 
Ändring av 6 och 10 §§ HKL medför att årsinkomsten 
får räknas om utan ansökan i vissa fall. 

1982-11 
Konventionen mellan Sverige och Italien om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1982:887). 

1982-12 
Förenklat ansökningsförfarande i vissa fall för 
erhållande av förtidspension och sjukbidrag (vilande 
förtidspension). 

1983-01 
Patientavgiften för läkarvård höjs från 30 till 40 kr 

Rätten till ersättning för sjukvård utom riket upphör. 

Person som med socialnämndens tillstånd har tagit 
emot ett utländskt barn för vård och fostran i syfte att 
adoptera det likställs med förälder vid tillämpning av 
bestämmelserna om särskild föräldrapenning och vård-
bidrag (AFL 20:2). 

Utbildningsbidrag: 
- dagpenning utges med högst 280 och lägst 165 kronor 
till den som är medlem i a-kassa och 100 kronor till 
den som inte fyllt 20 år. 

Särskilt vuxenstudiestöd: 
- vuxenstudiebidrag höjs till högst 133 kronor per dag 
KAS höjs till 100 kronor per dag 

Ändrade regler för vårdbidrag: 
- merkostnadsersättning blir skattefri del av vård-
bidraget  
- rätten till vårdbidrag bedöms med hänsyn till samtliga 
handikappade barn inom en familj  
- vårdbidrag kan delas mellan föräldrar 

Tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 
pensionsförmåner m.m. 

Barnbidragsbeloppet höjs till 825 kr/kvartalet. 

Flerbarnstillägget höjs till att motsvara ett halvt barn-
bidrag om barnens antal är tre och ökas med ett helt 
barnbidrag för varje ytterligare barn. 

Socialavgifterna ändras. 

1983-03 
Konventionen mellan Sverige och Nederländerna om 
social trygghet träder i kraft (SFS 1983:22). 

1983-05 
Överenskommelsen mellan Sverige och Ungern om 
utgivande av sjukvårdsförmåner träder i kraft (SFS 
1983:139). 

1983-06 
Ersättning för sjukresor med egen bil höjs från 55 till 
90 öre per kilometer 

1983-07 
Tim- och dagstudiestöd: 
- beloppen höjs enligt följande: timstudiestöd = 36 
kr/tim inkomstbidrag = 216 kr/dygn internatbidrag = 
180 kr/dygn 
- fackliga organisationer som beviljats internatbidrag 
själva kan rekvirera detta. Utbetalning görs av försäk-
ringskassans CK 
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Ändrade regler inom det socialpolitiska bidrags-
systemet: 
- ändring i AFL 17:1 som ger ökad möjlighet att göra 
avdrag för tidigare utbetald förmån för retroaktivtiden. 
Avdrag skall ske månadsvis  
- AFL 17:4 upphör  
- ändring i LAF så att delpension skall ingå i livränte-
underlaget och att samordning görs mellan delpension 
och arbetsskadelivränta för retroaktivtiden 

Ändrade regler för kvittning. 

Möjlighet för försäkringskassorna att fatta preliminära 
beslut avseende barnbidrag och bidragsförskott 
kompletteras. 

Flerbarnstillägget ökas till att omfatta även studerande 
16–19-åringar. 

Arvodena i läkarvårds- och behandlingstaxorna höjs. 

Revisionskontoret vid riksförsäkringsverket skall 
granska också försäkringskassornas förvaltning och 
räkenskaper. Verket skall därmed inte längre utse 
någon revisor vid kassorna. 

Möjlighet att göra provisorisk utbetalning av ersättning 
införs. För ersättning som beslutas av nämnd eller 
delegation krävs att tjänsteman fått särskilt 
bemyndigande. 

Bidragförskott kan utbetalas av förmyndare. 

Arbetsmarknadsutbildningen utsträcks till att gälla 
flyktingar. 

Bristyrkesbildning vid företag införs. Beslut om 
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad 
rehabilitering hävs om den inte påbörjas 
(femdagarsregeln upphävs). 

Ökad möjlighet att göra avdrag vid utbetalning av 
pension för tidigare utbetald förmån för retroaktivtiden 
införs. Avdrag skall ske månadsvis. 

Möjligheten upphör för myndighet att få del av 
pensionsbelopp motsvarande vad myndigheten tidigare 
betalat ut för den pensionsberättigades försörjning. 

Delpension skall ingå i livränteunderlaget och 
samordning göras mellan delpension och 
arbetsskadelivränta för retroaktivtiden. 

Föreskrift om provisoriska beslut införes i AFL. 

Ändrade regler för kvittning av olika förmåner. 

Flerbarnstillägget utökas till att omfatta även 
studerande 16-19-åringar. 

Konventionen mellan Sverige och Israel om social 
trygghet träder i kraft SFS 1983:325). 

1984-01 
Ändrade regler för beräkning av basbelopp införs. 

Bidragen till sjukvårdshuvudman utökas till att omfatta 
öppen psykiatrisk vård. Ersättningen för 
handikapphjälpmedel höjs till 79 kr och 
sjuktransportersättningen till 29 kr per år och invånare. 

Ersättning för läkarvård, tandvård och sjukvårdande 
behandling skall betalas ut av den kassa där vården 
erhållits och därmed inte alltid av inskrivningskassan. 

Möjlighet för inskrivningskassa införs att uppdra åt 
annan kassa att betala ut ersättning för sjukhusvård och 
resekostnader samt sjukpenning, smittbärarersättning, 
föräldrapenning, studiepenning och dagpenning till 
värnpliktiga m fl. 

Ersättningen för läkarutlåtande från 
sjukvårdshuvudman höjs till 150 kr och patientavgiften 
till 40 kr. 

Egenavgiften vid inköp av prisnedsatta läkemedel, 
preventivmedel och livsmedel höjs till högst 50 kr. 

Ersättningen till sjukvårdshuvudman efter remiss från 
privat- eller företagsläkare höjs till 150 kr. 

Ersättning för sjukvårdande behandling höjs samtidigt 
som debiteringsordningen ändras. 

Ersättningen för tandvård höjs. 

Rätten till sjukpenning under utlandsvistelse upphör i 
princip. 

Pensionsbeloppen höjs. 

Nivåerna avseende skattefri merkostnadsdel av 
vårdbidraget höjs. 

Reducering av hustrutillägg på grund av inkomst 
skärps. 

Viss ändring vid beräkning av underlaget för 
småhusägares arbetsgivaravgifter införs. 

Lagen om arbete i ungdomslag hos offentliga 
arbetsgivare införs. Arbetet skall beträffande KAS 
jämställas med arbete på heltid. 

1984-07 
Skyldighet för arbetsgivare att lämna uppgift om 
anställning upphör. 

Ersättningen för sjukvårdande behandling höjs. 

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa införs. 
Studiestödsbeloppen ändras. 

Minsta utbetalning av KAS höjs till 10 kr samtidigt 
som en mängd andra regler ändras. 

Beloppen inom utbildningsbidraget höjs, högsta 
dagpenning till 300 kr. 

Rätten att behålla bidraget vid ledighet och frånvaro 
ändras. 

Garantibeloppet för dagpenning till värnpliktiga m.fl. 
höjs till 55 kr. 

Konventionen mellan Sverige och Spanien om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1984:555). 
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1984-08  
Gränsen för förhandsprövning av tandvård höjs till  
5 000 kr. Ersättning enligt tandvårdtaxan höjs. 

1984-10  
För prisnedsatta läkemedel och preventivmedel måste 
en ny egenavgift erläggas för varje påbörjad 90-
dagarssats. 

1984-11 
Försök med ändrade regler om sjukreseersättning 
införs i ett par landstingsområden. 

1985-01 
Ett nytt system för ersättningar från sjukförsäkringen 
till sjukvårdshuvudmännen införs (Dagmar-systemet). 
Systemet innebär att de tidigare 
prestationsersättningarna omvandlas till 
schablonberäknade ersättningar. Det nya 
ersättningssystemet domineras av en allmän 
sjukvårdsersättning som innefattar både offentlig och 
privat öppen vård. Dagmar-systemet innebär också att 
nya regler gäller för de privatpraktiserande läkarnas 
och sjukgymnasternas anslutning till 
ersättningssystemet. 

Försök med landstingskommunal administration av 
sjukresorna inleds. Gränser för uppdragsinkomst som 
inte beaktas vid beräkning av SGI och PGI höjs från 
500 kr till 1 000 kr. 

Lagen om socialförsäkringsväsendet under krig och i 
krigsfara träder i kraft. 

Sjukhusvårdsavdraget vid utbetalning av sjukpenning 
höjs från 40 till 45 kronor. 

Sjukpenningförsäkringen för statsanställda förenklas så 
att ersättningen beräknas schablonmässigt med ledning 
av som regel ADB-överförda uppgifter om sjukfrån-
varon. Myndigheterna svarar själva för administra-
tionen av sjukfall som varar högst 14 dagar. 

Garantibeloppet inom föräldraförsäkringen höjs från 37 
till 48 kronor. 

Uppbörden av socialavgiften för icke statliga arbets-
tagare förs över till skattemyndigheterna. 

Allmänt barnbidrag höjs till 4 800 kr om året och 
betalas ut månadsvis. 

Lagarna om förlängt barnbidrag för studerande och 
särskilt bidrag till vissa adoptivbarn träder i kraft. 

Ansvaret för utbetalning av pensions- och bidrags-
förmån förs över från RFV till försäkringskassorna. 

Kassastyrelsernas protokoll behöver inte längre sändas 
in till Riksförsäkringsverket. 

1985-04 
Den som av statlig arbetsgivare sänds till annat land för 
arbete anses bosatt i riket under hela utsändningstiden, 
liksom medföljande make och barn. 

1985-07 
Vissa hostmediciner undantas från reglerna om pris-
nedsättning av läkemedel. 

Läkarvårdstaxan höjs liksom taxan för sjukvårdande 
behandling m.m. och tandvårdstaxan. 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI) får ej sänkas för 
vissa studerande och för gravida som upphör med 
förvärvsarbete inom sex månader före förlossningen. 

Reglerna om havandeskapspenning ändras: 
- havandeskapspenningen blir semesterlönegrundande  
- karenstid gäller inte för egna företagare  
- det generella kravet på läkarintyg i samband med 
ansökan slopas  
- gravida kvinnor som avstängs från sitt arbete på 
grund av att arbetet kan medföra risk för fosterskador 
kan få havandeskapspenning 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn ändras enligt 
följande: 
- åldersgränsen utökas till att i vissa fall även omfatta 
barn som fyllt 12 men inte 16 år  
- ersättning kan utges till förälder som vårdar ett friskt 
barn när den andra föräldern besöker läkare med ett 
annat barn i familjen  
- båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och 
tid när de följer med barnet till läkare eller av läkare 
ordinerad behandling  
- faderns särskilda dagar vid barns födelse utökas så att 
tio dagar utges per barn  
- adoptivfäder får motsvarande rätt till ersättning vid 
mottagande av adoptivbarn 

Åldersgränsen för KAS höjs till 20 år. 

Beloppen inom utbildningsbidraget höjs, högsta dag-
penningen till 315 kr. Vissa andra regelförändringar 
genomförs. 

Vuxenstudiestödsbeloppen höjs. 

1985-11 
Tilläggsöverenskommelse till konventionen mellan 
Sverige och Grekland om social trygghet 
(SFS1985:774). 

1986-01 
Ett nytt ersättningssystem för bidrag till företagshälso-
vård införs. Ersättning lämnas till den som anordnar 
företagshälsovård i förhållande till antal anställda som 
omfattas av vården. Det nya bidraget ingår inte i social-
försäkringssystemet utan regleras via arbetsmarknads-
departementet. Försäkringskassan handhar dock själva 
utbetalningsfunktionen. 

Försök med enhetliga patientavgifter påbörjas. 

Egenavgifter vid inköp av prisnedsatta läkemedel, 
preventivmedel och livsmedel höjs till högst 55 kr. För 
att får stämpel på 15-kortet måste kostnader för läke-
medel vara högre än 30 kr. 
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Gränsen för förhandsprövning inom tandvården höjs 
till 6 000 kr. 

Hemmamakeförsäkringen upphör. 

SGI får inte sänkas för den som är helt eller delvis 
ledig från förvärvsarbete för vård av ett barn som inte 
har fyllt ett år. 

Sjukhusvårdsavdraget höjs från 45 till 55 kr. 

De differentierade vårdavgifterna för utförsäkrade 
pensionärer slopas. 

Skyldigheten att anmäla ändrad vistelse vid sjukdom 
mildras. 

Reglerna om föräldraförsäkringen ändras. Den 
särskilda föräldrapenningen upphör och överförs till 
föräldrapenning som får utges för 360 dagar varav 90 
enligt garantinivån. Föräldrapenningen måste tas ut 
innan barnet fyller fyra år resp. inom fyra år efter det 
adoptivföräldrar fått barnet i sin vård. Dagarna kan tas 
ut bl.a. vid föräldrautbildning och besök i förskoleverk-
samhet inom samhällets barnomsorg. 

Föräldrapenning för tillfällig vård av barn heter nu 
tillfällig föräldrapenning och utökas med två kontakt-
dagar per barn och år för barn som fyllt fyra men inte 
tolv år. Dessa dagar kan tas ut vid besök i daghem, 
skola m.m. inom samhällets barnomsorg. 

Vid beräkning av PGI höjs gränsen för kostavdrag till 
3 000 kr. 

Värdet av egen fastighet vid beräkning av kommunalt 
bostadstillägg sänks. 

Reglerna för utbildningsbidrag och studiestöd ändras 
vad avser rätt till ledighet, samordning med andra 
förmåner, godkännande av sjukperiod, traktamenten 
och ersättning för dagliga resor. 

Den frivilliga sjukpenningförsäkringens maximibelopp 
höjs från 20 till 48 kronor per dag. Personkretsen 
utvidgas till att omfatta alla som har en sjukpenning 
understigande 48 kronor. 

Övergångsbestämmelserna om sjukpenning m.m. till 
tidigare sjukförsäkrade personer har upphört att gälla. 

Reglerna om statsbidrag till försäkringskassorna 
slopas. 

Konventionen mellan Sverige och Kanada om social 
trygghet träder i kraft (omfattar endast 
pensionsförsäkring) (SFS 1985:949). 

1986-02 
Försöksverksamhet med 1/4- och 3/4-sjukpenning och 
reseersättning i stället för sjukpenning påbörjas. 

1986-04 
Vårdavgiften för utförsäkrade pensionärer fastställs till 
högst 55 kr per vårddag. 

1986-06 
Begreppen studietids-SGI och vilande SGI införs. 

Ändring i konventionen med Schweiz om social 
trygghet (SFS 1986:246). 

1986-07 
Ersättning för läkarutlåtanden höjs till lägst 55 kr. 

Försöksverksamheten med landstingskommunal 
administration av sjukreseersättningen upphör. 

Vissa magmediciner och vitaminer undantas från 
reglerna om prisnedsättning. 

Läkarvårdstaxan höjs liksom behandlings- och 
tandvårdstaxorna. 

Gränsen för förhandsprövning inom tandvården höjs 
till 6 500 kr. 

Gränsgångare kan få ersättning också för 
sjukgymnastik i grannlandet. 

SGI-beslutet skall omprövas vid tjänstepensionering. 

Rättigheten för grundvuxstuderande att få stå kvar i 
SGI gäller också invandrare under svenskundervisning. 

Den som omfattas av omsorgslagen och bor i 
gruppbostad eller elevhem skall själv få uppbära sin 
pension. 

Utbetalningen av förlängt barnbidrag förs över till 
försäkringskassorna. 

KAS höjs till 120 kr per dag. 

Utbildningsbidraget höjs till 150 kr, 220 kr resp. 360 kr 
och traktamente till 75 kr. 

Utbetalningen av vuxenstudiestödet förs över från 
försäkringskassan till studiestödsmyndigheterna. 

1987-01 
Ny förvaltningslag träder i kraft. 

Ersättningarna enligt Dagmar-systemet omfattar även 
sluten sjukvård, reglerna ändras också i övrigt. 

18-19 §§ tandvårdstaxan om ersättning för viss 
folktandvård upphävs. 

LSM skall på begäran lämna förhandsbesked om viss 
inkomst skall vara inkomst av anställning eller ej. 

Inkomst från utländsk arbetsgivare kan efter 
överenskommelse betraktas som inkomst av annat 
arbete än anställning. 

Nya regler gäller för beräkning av naturaförmåner. 

Föräldraförsäkringens garantinivå höjs till 60 kr. 

Högsta sjukpenningbelopp i frivilliga försäkringen är 
höjt till 60 kr. 

Pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna 
ersätts av socialförsäkringsnämnder. 

Öresavrundningsbestämmelserna i LAF ändras. 
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Barnbidraget höjs till 5 820 kr samtidigt som 
månadsberäkning för första utbetalning och ändring 
införs. 

Förlängda barnbidraget höjs till 485 kr i månaden och 
utbetalas även under ferierna. 

Bidragsförskott och särskilda bidraget till vissa 
adoptivbarn sänks till 40 % resp. 30 av basbeloppet. 
Lägre belopp än 50 kr per månad utbetalas inte. 

Kommuniceringsreglerna ändras i såväl BDFL som 
FBDFL och SBAL.  

Underhållsbidragen anpassas till 
basbeloppsutvecklingen. 

Konventionen om social trygghet mellan Sverige och 
USA träder i kraft (omfattar endast pensionsförsäkring) 
(SFS 1986:734). 

Försöksverksamhet med förenklad handläggning i 
kommunala bostadstilläggsärenden inleds. 

Kvarskatt skall endast dras i januari-mars. 

Jordbruksfastighet anses inte brukad av den försäkrade 
om bruttointäkterna av eget arbete inte uppgår till 
minst 15 000 kr. 

1987-02 
Tandvårdstaxan ändras genomgripande enligt 
tandvårdsutredningens intentioner. 

1987-04 
Bestämmelser om ersättning för smittskyddsåtgärder 
till följd av HIV införs i tandvårdstaxan. 

1987-05 
Ny sjukreseförordning träder i kraft. 

1987-07 
Basbeloppet ökas tillfälligt med 400 kr vid beräkning 
av pensionsförmånerna. 

Rehabiliteringsförordning för statligt anställda börjar 
gälla. 

Egenavgiften vid inköp av prisnedsatta läkemedel, 
preventivmedel och livsmedel höjs till högst 60 kr. 

Prisnedsättningen gäller åter för magmediciner och 
vitaminer som undantogs ett år tidigare. 

Läkarvårdstaxan höjs. Ersättning för HIV-test införs. 

Behandlingstaxan höjs och ändras beträffande krav på 
diagnosnummer på remiss för arvode enligt grupp 3. 

En skyldighet att teckna försäkring för 
tandvårdsbehandlingar som måste göras om, införs i 
AFL. 

Resekostnadsersättningen utvidgas att gälla vid bl.a. 
besök vid företagshälsovård. 

Försäkringskassorna får träffa överenskommelse med 
kommun eller landstingskommun om gottgörelse för 
åtgärd som kan leda till att kassans 
resekostnadsersättning minskar. Överenskommelsen 
skall godkännas av RFV. 

Försöksverksamheten med ersättning för merkostnaden 
för resa till och från arbetsplatser i stället för 
sjukpenning utvidgas till att gälla hela landet. 

Reglerna för sjukhusvårdsavdrag vid vistelse i hem 
eller boende ändras. 

Avdrag på sjukpenningen skall göras endast om 
kommun så begär. 

Pensionstillskottet utges till änka även om 
undantagande från ATP gällt eller avgift inte betalats. 

Reglerna om avhänt kapital och förverkande av rätt till 
KBT upphävs. 

Bostadskostnaden för en- och tvåfamiljsfastigheter 
schabloniseras vid beräkning av kommunalt 
bostadstillägg. 

Kommunernas möjlighet att uppbära pension 
begränsas. 

Preliminärskatteavdraget ändras för de pensionstagare 
som beräknas få extra avdrag. Detta beror på ökningen 
av basbeloppet och att preliminärskatten beräknas i 50-
kronorsintervall på pension. 

Kompensationsgraden i delpensionsförsäkringen höjs 
till 65 %. Reglerna för beräkning av 
pensionsunderlaget m.m. ändras. 

Arbetsmarknadskungörelsen ersätts av bl. a. 
förordningarna om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten och om arbetsmarknadsutbildning. 

Dagpenningbeloppen höjs till 400 kr, 240 kr och 170 
kr. Karensbeloppet för läromedel höjs till 100 kr. Resor 
med egen bil ersätts med högst 90 öre. 

Traktamente vid korttidsutbildning utges för högst 5 
dagar per vecka. En mängd andra ändringar finns. 

1987-12 
Stora förändringar i sjukpenningförsäkringen. 
Försäkrade med inkomst av anställning får under de 
första 14 dagarna av en sjukperiod sjukpenning endast 
för de dagar då förvärvsarbete skulle ha utförts. 
Sjukpenningen beräknas per timme eller - för de som 
vid frånvaro från arbetet på grund av sjukdom får 
vidkännas lika stort löneavdrag varje dag - per dag med 
ledning av fastställd SGI och årsarbetstid. När kassan 
första gången fastställer årsarbetstid skall också SGI 
omprövas och ändringen gälla utan väntetid. 

Sjukpenning kan för alla försäkrade utges fr.o.m. 
insjuknandedagen. Om den försäkrade behöver avstå 
från minst hälften av sin normala arbetstid en viss dag 
utges halv sjukpenning. 

Reglerna för föräldrapenning ändras så att det framgår 
att de nya sjukpenningreglerna inte gäller här. 
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Tillfällig föräldrapenning utges till försäkrad med 
inkomst av anställning enligt samma beräkning som 
gäller för korta sjukfall och också för tiden efter de 
första 14 dagarna. 

Reglerna för arbetsskadeförsäkringen anpassas till de 
som gäller för sjukpenningförsäkringen. 

Reglerna för dagpenning till värnpliktiga m.fl. ändras 
så att de framgår att de nya reglerna för korta sjukfall 
inte gäller. 

1988-01 
Ändrade regler för beräkning av basbelopp införs. 

Den allmänna sjukvårdsersättningen till 
sjukvårdshuvudmännen är fastställd för åren 1988 och 
1989. 

Patientavgifterna enligt läkarvårds- och 
behandlingstaxorna höjs med 5 kr. 

Tandvårdstaxan höjs. 

Nya regler gäller för värderingen av naturaförmåner 
vid beräkning av SGI och PGI. 

Sjukhusavdrag enligt sjukpenningreglerna görs också 
på föräldrapenningen. Hel föräldrapenning skall dock 
alltid ges ut med minst 60 kr. 

Alla kommunerna skall utge kommunalt bostadstillägg. 
Övre gränsen för rätt till statsbidrag höjs med 700 kr 
per månad. 

Sjukförsäkrings-, arbetsskade- och 
arbetsmarknadsavgifterna höjs medan den allmänna 
löneavgiften sänks i motsvarande grad. 

Reglerna om omprövning ändras, 
socialförsäkringsnämnderna skall inte längre ompröva 
sina egna beslut men i gengäld ompröva vissa beslut 
som tidigare fattats av tjänsteman. 

Flerbarnstillägget höjs fr.o.m. det fjärde barnet till 160 
% av barnbidragsbeloppet. 

Tjänsteman på försäkringskassan får möjlighet att efter 
regeringens föreskrift avgöra arbetsskadeärenden av 
enkel beskaffenhet som tidigare avgjorts av socialför-
säkringsnämnd. 

1988-02 
Läkarvårds- och behandlingstaxorna höjs. 

Överenskommelse mellan Sverige och Algeriet om 
sjukvårdsförmåner träder i kraft (SFS 1987:1325). 

1988-04 
Bestämmelserna om sex korta fall som förutsättning för 
prövning av läkarintygsföreläggande slopas. 

Överenskommelse mellan Sverige och Quebec om 
social trygghet träder i kraft SFS 1988:100). 

1988-05 
Ny konvention mellan Sverige och Storbritannien och 
Nordirland träder i kraft och ersätter konventionen från 
1956 (SFS 1988:106). 

1988-06 
Tillämpningsöverenskommelse om sjukvård under 
tillfällig vistelse i DDR träder i kraft. 

1988-07 
Bestämmelserna om utmätning utvidgas till att också 
gälla ersättning på grund av utbildning, arbetslöshet 
och värnpliktstjänstgöring m.m. 

Arvodena i läkarvårds- och behandlingstaxorna höjs. 

Nya ersättningsregler gäller inom tandvården för ädla 
metaller, svinn och inläggningsterapi samt för beslut 
om anslutning av tandläkare till försäkringen. 

Egenavgiften för prisnedsatta läkemedel, preventiv-
medel och livsmedel höjs till högst 65 kr. 

Ungdomar som är under 16 år och förvärvsarbetar kan 
få sjukpenning. 

Väntetiden innan ny SGI och årsarbetstid börjar gälla 
förkortas till 14 dagar. 

Tillfällig föräldrapenning får betalas ut under högst 90 
dagar per barn och år. De sista 30 dagarna kan dock 
inte betalas på grund av ordinarie vårdares sjukdom 
eller smitta. 

För barn som är yngre än 240 dagar kan tillfällig 
föräldrapenning betalas ut endast om barnet vårdas på 
sjukhus eller tillsynen av barnet är stadigvarande 
ordnad (t ex genom daghem) och föräldern behöver 
avstå från förvärvsarbete för att vårda barnet. 

Vårdbidraget ändras: 
- fjärdedels vårdbidrag införs och kan också det 
grundas på det sammanlagda behovet av tillsyn och 
vård samt merkostnader för flera handikappade barn  
- avlider ett barn kan ett halverat vårdbidrag utges i 
högst åtta månader  
- vårdbidrag skall inte dras in om barnet vårdas på 
sjukhus eller annan institution under kortare tid än 6 
månader. 

Änkor som har änkepension efter maken får pensions-
tillskott även om maken en gång begärt undantagande 
från ATP. 

Kravet på skriftlig ansökan om höjt kommunalt 
bostadstillägg p.g.a. ökad bostadskostnad har slopats.  

Frivillig sjukpenningförsäkring träder i kraft respektive 
ändras efter 14 dagars väntetid. 

KAS höjs till 149 kr per dag. 

Utbildningsbidragsbeloppen per dag höjs till 181 kr, 
255 kr och 425 kr och skall minskas om lön m.m. 
Utgår på grund av utbildningen. 
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Konventionen om social trygghet mellan Sverige och 
Luxemburg träder i kraft (SFS 1988:350). 

1988-10 
Bilstödet för handikappade förs över till försäkrings-
kassorna och förbättras: 
- bilstödet kan utges till - förutom som tidigare till den 
som förvärvsarbetar eller studerar - den som haft 
bilstöd men förtidspensionerats, övriga i åldern 18-49 
år som själv kör bil, föräldrar med barn under 18 år och 
föräldrar med handikappat barn under 18 år  
- bilstödet består av grundbidrag, högst 50 000 kr, 
inkomstprövat anskaffningsbidrag samt anpassnings-
bidrag  
- bilstöd kan i princip lämnas vart sjunde år. 

Ålderspension kan utges utan ansökan. 

1988-11 
Tandvårdstaxan kompletteras med bilaga C 
innehållande taxerubriker och arvoden för vissa 
käkbensförankrade broar. 

1989-01 
Ändrade regler för beräkning av basbelopp införs. 
Basbeloppet höjs till 27 900 kr. 

RFFS 1988:35 om beräkning av pensionsgrundande 
inkomst vid skogskörslor. 

Systemet med omyndigförklaringar upphör och ersätts 
med en ny form av hjälp och stöd kallad förvaltarskap. 

I den allmänna sjukvårdsersättning till sjukvårds-
huvudmännen skall också ingå ersättning för vård vid 
de enskilda sjukvårdsinrättningar som finns uppförda 
på RFV:s sjukhusförteckning. Dessa förutses få ersätt-
ning genom vårdavtal. 

Det s.k. avgiftsfria året vid sjukhusvård för pensionärer 
med hel ålderspension avskaffas. Ett nytt avgiftssystem 
som också omfattar utförsäkrade förtidspensionärer 
införs. Avgiften skall utgöra 1/3 av summan av 
pensionsförmånerna, dock högst 55 kr, och tas ut 
genom avdrag vid utbetalningen av dessa förmåner. 

Patientavgiften för offentlig läkarvård höjs till 60 kr 
och för sjukvårdande behandling till 35 kr. Även 
avgiften för hembesök och telefonrådgivning höjs. 

Ersättningen för offentlig och privat tandvård höjs med 
6 %. 

Avgifterna för den frivilliga sjukpenningförsäkringen 
höjs. 

Flerbarnstillägget höjs för fjärde barnet till 190 % av 
helt barnbidrag, för femte barnet till 240 % och utges 
med 160 % för varje ytterligare barn. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) höjs till 158 
kr per dag. Bestämmelserna om karenstid upphör att 
gälla. 

Utbildningsbidragets dagpenningbelopp har höjs till 
450, 270 resp. 191 kr. 

Retroaktivtiden för handikappersättning förlängs från 3 
månader till 2 år. 

En förenklad metod införs för beräkning av 
arbetsskadesjukpenning retroaktivt. 

Arbetsskador till följd av buller eller asbest får avgöras 
av tjänsteman. 

Försöksverksamheten med 1/4 och 3/4 sjukpenning (10 
kommuner i 3 län berörs) och reseersättning i stället för 
sjukpenning (gäller hela landet) förlängs t o m den 30 
juni 1990. 

Adoptionskostnadsbidrag lämnas vid adoption av 
utländska barn som kommit till Sverige efter den 30 
juni 1988. Bidraget utges med hälften av 
adoptionskostnaden, dock högst med 20 000 kr och är 
inte skattepliktig inkomst. 

1989-05  
Försäkringskassan får besluta om befrielse helt eller 
delvis från avgift för sjukhusvård. Bestämmelsen gäller 
retroaktivt fr.o.m. den 1 januari 1989. 

Överenskommelse mellan Sverige och Australien om 
sjukvård åt tillfälliga besökande träder i kraft(SFS 
1989:102). 

1989-06 
För den som har studietids-SGI skall timberäknad 
sjukpenning enligt AFL och LAF utges även efter den 
14:e dagen, men då endast om den försäkrade annars 
skulle ha förvärvsarbetat. 

Ändrade rutiner för beslut om utbildningsbidrag börjar 
gälla. 

Överenskommelse mellan Sverige och Polen om 
sjukvårdsförmåner träder i kraft (SFS 1989:142). 

1989-07 
Läkarvårds-, tandvårds- och behandlingstaxorna höjs. 
Patientavgifterna för privat läkarvård och 
sjukgymnastik höjs. 

Bestämmelserna i AFL om sjukvårdsersättning för 
utlandssvenskar slopas. 

Reglerna för fastställande av sjukpenninggrundande 
inkomst för försäkrad som fyllt 65 år ändras. 

Lag om särskilda inskolningsplatser hos offentliga 
arbetsgivare ersätter den tidigare lagen om 
ungdomslag. 

Sjukpenning enligt AFL och LAF skall timberäknas 
under de första 14 dagarna av ett sjukfall även när den 
försäkrade är föremål för rehabilitering. 

Sjukpenningavdrag kan göras vid s.k. kontraktsvård 
också för tid när staten svarar för vårdkostnaden. 
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Föräldrapenning får utges för 450 dagar varav 90 enligt 
garantinivån. Enligt övergångsregel gäller förläng-
ningen med 90 dagar enligt sjukpenningnivån för barn 
födda under oktober 1988 och senare. För barn födda 
under augusti och september gäller en förlängning med 
30 respektive 60 dagar. Vid flerbarnsfödsel gäller det 
utökade antalet endast ett barn. 

Det statliga arbetsgivarinträdet slopas för föräldra-
penning vid barns födelse liksom för anställda vid 
stiftsnämnderna. 

Ändring av hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg 
skall gälla fr.o.m. den månad under vilken de 
förhållanden uppkommit som föranleder ändringen, om 
förhållandena avser hela den månaden. 

Inkomst- och förmögenhetsprövningen för KBT 
ändras. Löneinkomster undantas vid inkomstpröv-
ningen. Förmögenhetsvärdet av en fastighet beaktas 
endast till den del det överstiger 400 000 kr. 

KBT kan utges för gruppboende psykiskt utvecklings-
störda. 

Vid beräkning av bilstöd till handikappade skall vuxen-
studiebidrag och utbildningsbidrag tas med som 
inkomst. Bilstöd till förälder med handikappat barn 
utges oavsett barnets ålder. 

Delpensionsförsäkringen har anpassats till ändringen 
av arbetsvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetsskadeärenden som är recidiv inom ett år får 
avgöras av tjänsteman. 

En arbetsmiljöavgift införs. Samtidigt ändras reglerna 
om socialavgifter. 

Reglerna för utbildningsbidrag ändras på ett flertal 
punkter, bl.a. höjs traktamentet för kursdeltagare som 
studerar utanför hemorten till 80 kr per dag. 

Enligt ny lag om ersättning till smittbärare slopas den 
nuvarande uppdelningen mellan tillfälliga och kroniska 
smittbärare. För båda kategorierna utger försäkrings-
kassan ersättning i form av hel eller halv smittbärar-
penning, beräknad enligt inkomstbortfallsprincipen, 
som regel med ett belopp motsvarande sjukpenning och 
sjukpenningtillägg enligt AFL. 

Lagen om ersättning och ledighet för närståendevård 
träder i kraft. Förutsättningarna för att få närstående-
penning är: 
- att en svårt sjuk person vårdas av närstående  
- att båda måste vara inskrivna i försäkringskassan och  
- att vården ges i ett enskilt hem i Sverige 

Närståendepenningens storlek är lika med den sjuk-
penning som utges under de första 14 dagarna av ett 
sjukfall och kan betalas ut under 30 dagar sammanlagt 
för den person som vårdas. 

1990-01 
Pensionstillskott (PTS) höjs till 50 % av basbeloppet 
(100 % av basbeloppet för den som har förtids-
pension/sjukbidrag). 

Den övre hyresgränsen för KBT höjs till 1 700 kr/mån 
för en ogift pensionär och 1 850 kr/mån för makar. 

Ändrade regler gällande efterlevandepension: 
- barntillägg och hustrutillägg upphör. Övergångs-
bestämmelser finns som medger utbetalning efter 
1990-01 
- barnpension (gäller både folk- och tilläggspension) 
utbetalas tills barnet fyller 18 år. Studerar barnet vid 
grund- eller gymnasieskola kan barnpension utges 
fr.o.m. juni månad det år barnet fyller 20 år. Om barnet 
är utländsk medborgare gäller att barnpension kan 
betalas ut om den avlidne föräldern omedelbart före sin 
död hade varit bosatt i Sverige minst sex månader och 
barnet vid dödsfallet var bosatt i Sverige eller om 
barnet är bosatt i Sverige sedan minst sex månader och 
barnet eller den avlidne föräldern vid dödsfallet var 
bosatt i Sverige.  
- omställningspension, utbetalas både till efterlevande 
man och kvinna. Pensionen utbetalas under ett år.  
- förlängd omställningspension kan utbetalas i de fall 
den efterlevande har den rättsliga vårdnaden om barn 
under tolv år som vid dödsfallet stadigvarande vistades 
i makarnas hem.  
- särskild efterlevandepension utges till efterlevande 
som under en längre tid varit borta från arbets-
marknaden och har svårigheter med att erhålla ett 
arbete. Pensionen kan utges tills den efterlevande fått 
ett arbete. 

Övergångsbestämmelser  
- kvinnor, födda 1929 eller tidigare, får rätten till änke-
pension helt prövad enligt tidigare bestämmelser  
- kvinnor, födda mellan 1930-1944, har rätt till änke-
pension enligt tidigare bestämmelser tills de fyller 65 
år. Därefter samordnas änke- ATP med egen ATP.  
- kvinnor, födda 1945 eller senare, kan också beviljas 
änkepension enligt gamla bestämmelserna. Änke-
pensionen beräknas i relation till den ålderspension 
som mannen hade tjänat in inom ATP till och med 
1989. När kvinnan fyller 65 år sker en samordning 
mellan omställnings-/särskild efterlevande-, änke- och 
egenpensionen. 

Ändrade regler gällande efterlevandelivränta enligt 
lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). 

De nya reglerna om efterlevandelivränta i LAF har 
anpassats till nya regler om efterlevandepension i AFL 
vilket innebär att tyngdpunkten läggs på barnlivräntor. 

Livränta till efterlevande barn betalas ut tills barnet 
fyller 18 år men kan utges tills barnet fyller 20 år om 
det studerar. 

Omställningslivränta, förlängd omställningslivränta 
och särskild efterlevandelivränta kan utgå till efter-
levande make enligt samma förutsättningar som i AFL. 

De nya bestämmelserna i LAF tillämpas på dödsfall till 
följd av en arbetsskada som inträffat efter den 1 januari 
1990. 
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Kvinnor födda 1944 eller tidigare får enligt övergångs-
bestämmelserna livränta enligt äldre regler även om 
mannen avlidit till följd av en arbetsskada som har 
inträffat 1990 eller senare. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs till 174 kronor 
per dag. 

Utbildningsbidragets dagpenningbelopp höjs till 495, 
297 resp. 210 kronor. 

Fyra nya åtgärder införs i tandvårdstaxan för att 
möjliggöra debitering av kronor och broar i titan och 
käkbensförankrade broar i annat material än ädelmetall. 

Allmänt barnbidrag höjs till 6 720 kronor om året. 

Förlängt barnbidrag höjs till 560 kronor i månaden. 

Nya regler för utbetalning av bidragsförskott, förlängt 
bidragsförskott och särskilt bidrag till vissa adoptiv-
barn när båda föräldrarna är underhållsskyldiga och när 
barnet är berättigat till barnpension. Någon sänkning 
till 30 % skall inte längre ske, utan bidragen betalas ut 
med 40 % av basbeloppet i förhållande till varje 
förälder. 

1990-07 
Läkarvårds-, tandvårds- och behandlingstaxorna höjs. 

De särskilda ersättningsreglerna för konvalescentvård 
(från försäkringskassan) avskaffas. Rätten till 
ersättning från försäkringskassan för resekostnader i 
samband med vård vid dessa förtecknade 
konvalescenthem bibehålls. Bestämmelserna i LAF 
korresponderar med motsvarande bestämmelser i AFL. 

Ändring av RFFS 1988:9. Även beslut om anslutning 
av heltidsverksamma vid odontologisk fakultet 
delegeras till försäkringskassan. 

Patientavgift vid inköp av läkemedel höjs till 75 kr. 
Lag (1981:49) om begränsning av läkemedels-
kostnaderna (§ 3) ändras. 

Ändring i allmänt råd 1989:9 (sid 64). Specialist-
tandläkares medverkan i det protetiska arbetet vid 
käkbensförankrad broprotetik behövs endast vid fast-
ställandet och planeringen av arbetet. 

Arvodena för olika typer av läkarutlåtanden höjs till 
lägst 70 kr. Mer tidskrävande utlåtanden och arbets-
skadeutlåtanden sammanförs till en typ av utlåtanden. 

Ny taxegrupp (nr 7) införs i läkarvårdstaxan för 
speciellt krävande åtgärder och behandling som utförs 
av legitimerad psykoterapeut ersätts enligt särskilda 
regler. 

Havandeskapspenningen får ytterligare ersättnings-
nivåer. Förutom hel och halv havandeskapspenning kan 
även 3/4-dels och 1/4-dels ersättning betalas. Gäller 
även smittbärarersättning. 

Reseersättning i stället för sjukpenning permanentas. 
Ersättningen begränsas till högst det s.k. sjukpenning-
taket per dag, f.n. 549 kronor. Ersättningstaket gäller 
även om den försäkrade endast arbetar en del av dagen 
och för resterande tid uppbär partiell sjukpenning. 

Möjlighet till 3/4-dels och 1/4-dels sjukpenning införs. 

Sjukhusvårdsavdraget på sjukpenning höjs till 65 
kronor. 

Utbildningsbidragets traktamentsbelopp höjs från 80 
kr/dag till 90 kr/dag och r reseersättning för kostnader 
för resor med egen bil höjs från högst 90 öre/km till 
högst 120 öre/km. 

Den tillfälliga föräldrapenningen byggs ut med ytter-
ligare 30 dagar och omfattar nu totalt 120 dagar. 

Föräldrapenningen minskas med 65 kr (tidigare 55 kr) 
för varje dag som den försäkrade vårdas på sjukhus. 

AFL 3 kap 5 § ändras så att utbildningsarvode vid vissa 
lärarutbildningar ingår i studiestödslagens system av 
studiestöd. Detta innebär att reglerna om vilande SGI 
och studietids-SGI skall gälla. CSN övertar handlägg-
ning och utbetalning samt aviserar RFV. 

Försäkringskassorna får möjlighet att köpa rehabiliter-
ingstjänster av yrkesinriktad karaktär. Köpen belastar 
anslaget D1 bidrag till sjukförsäkringen och inkomst-
titel 1221 sjukförsäkringsavgifter netto. För budgetåret 
1990/91 anslås 500 milj. kr. 

Den som deltar i arbetsmarknadsutbildning eller är 
inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår 
arbetsprövning eller arbetsträning, som har godkänts av 
en allmän försäkringskassa, har samma arbetsskade-
skydd som den som förvärvsarbetar. 

Bestämmelserna om "vilande förtidspension" ändras. 
Möjligheten för den försäkrade att använda förenklat 
ansökningsförfarande ökas från två till fem år från den 
tidpunkt då pensionen drogs in eller minskades. 

Riksförsäkringsverkets kungörelse om bedömning av 
rätten till förtidspensionen för de som anställts för 
skyddat arbete hos Samhall upphör att gälla. 

Påslagsfaktorn vid uppskjutet uttag av ålderspension 
höjs från 0,6 % till 0,7 % per månad som pensionen 
skjuts upp efter 65-årsmånaden. 

Pensionstillskottets påverkan av ett tidigare undan-
tagande av ATP avskaffas, dvs. ATP, som skulle ha 
utgått om undantagande inte hade ägt rum, beaktas inte 
längre vid beräkningen av pensionstillskott. Ändringen 
påverkar även beräkningen av KBT, hustrutillägg och 
bilstöd. 

1990-09 
Den som deltar i vidgad arbetsprövning efter beslut av 
länsarbetsnämnden får samma arbetsskadeskydd som 
den som förvärvsarbetar. 
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1991-01 
Den statliga regleringen av patientavgifterna inom 
offentlig hälso- och sjukvård slopas. Ansvaret för dessa 
avgifter tas över av sjukvårdshuvudmännen. Även 
patientavgifterna för privat läkarvård och sjukvårdande 
behandling beslutas av sjukvårdshuvudmännen. 

Högkostnadsskyddet får en ändrad utformning. Från att 
ha varit baserat på antal besök och läkemedelsinköp 
sätts ett egenkostnadstak om högst 1500 kronor inom 
en tolvmånadersperiod. Sjukvårdshuvudmannen kan 
besluta om ett lägre högkostnadstak. l5-kortet 
försvinner och ersätts av ett högkostnadskort/kvitto-
system. 

Arbetsgivarinträde upphör för främst lärare till följd av 
att dessa fr.o.m. den 1 januari 1991 har kommunalt 
reglerade anställningar. Ändring i SFS 1984:1014. 

Utbildningsbidragets dagpenningbelopp höjs till 543, 
326 respektive 230 kronor. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet KAS höjs till 191 
kronor. 

Som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) räknas all 
kostnadsersättning som inte undantas vid beräkning av 
preliminärskatt (enligt 10 § uppbördslagen 1953:272). 
Viss justering gjordes redan 1990-01, ändring av RFFS 
1981:5 2 §. 

AFL 2 kap 11 § ändrad så att den tidsangivelse på 
nittio dagars sjukskrivning i följd som ett villkor för att 
försäkringskassan skall undersöka om rehabiliterande 
åtgärder skall vidtas, har tagits bort. 

Från och med januari 1991 höjdes handikappersätt-
ningen från 65, 50 eller 34 % till 69, 53 eller 36 %. 

På grund av höjningen av pensionstillskottet fr.o.m. 
1991-01 höjdes också vårdbidraget. Dessutom höjdes 
procentsatserna för merkostnadsdelen av vårdbidraget 
från 17, 34, 50 eller 65 % till 18, 36, 53 eller 69 %. 

Särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig 
vård av sjukt eller handikappat barn. 

Till de pensionärer, som har folkpension i form av 
ålderspension, kan ett särskilt pensionstillägg betalas 
ut. En grundläggande förutsättning för att få tillägget är 
att pensionären i egenskap av förälder har vårdat ett 
sjukt eller handikappat barn under minst 10 vårdår och 
då avstått från förvärvsarbete och därmed ej erhållit 
pensionspoäng. Barnet måste under den tid som 
ansökan avser ha uppburit hel förtidspension/helt sjuk-
bidrag samt handikappersättning, eller enligt tidigare 
bestämmelser, invaliditetstillägg eller invaliditets-
ersättning. Vårdår kan tillgodoräknas fr.o.m. 1964. 
Ersättning baserad på minst 10 vårdår och max 15 
vårdår kan utgå med belopp på 25–50 % av bas-
beloppet. Nya regler för inkomstbeskattning, slopat 
extra avdrag för nedsatt skatteförmåga samt ny 
beräkning av särskilt grundavdrag för pensionstagare 

Fr.o.m. januari 1991 höjdes pensionstillskottet från 
50 % av basbeloppet till 54 % för den som uppbär 
ålderspension, förtidspension, omställningspension 
eller särskild efterlevandepension och från 100 % av 
basbeloppet till 104 % för den som har hel förtids-
pension. 

Allmänt barnbidrag höjs till 750 kronor i månaden. 

Förlängt barnbidrag höjs till 750 kronor i månaden. 

Flerbarnstillägg lämnas med belopp som motsvarar ett 
helt barnbidrag för det fjärde barnet och etthundra-
femtio procent av ett helt barnbidrag för det femte 
barnet och varje ytterligare barn. 

Från och med inkomståret 1991 slopas rätten att vid 
deklarationen göra avdrag för underhållsbidrag till 
barn. Med anledning av detta sänks de 
underhållsbidrag som avser februari månad 1991 och 
senare. Sänkningen blir i allmänhet 75 kronor per 
månad och barn. Är underhållsbidraget lägre än 250 
kronor per månad blir sänkningen mindre. Sänkningen 
skall göras innan höjningen sker enligt indexlagen. 

1991-02 
Underhållsbidrag som har bestämts före 1990-11-01 
räknas upp med 8 %. 

1991-03 
Kompensationsnivåerna sänks för sjukpenning. Den 
lägre ersättningen gäller även havandeskapspenning, 
närståendepenning, smittbärarpenning, 
yrkesskadesjukpenning och sjukpenning inom den s.k. 
samordningstiden enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring. De nya kompensationsnivåerna 
är: 

- 65 % för de tre första dagarna med ersättning 
- 80 % fr.o.m. fjärde dagen med ersättning och 
- 90 % fr.o.m. 91:a dagen i ersättningsperioden. 

Den som ofta är sjuk kan ansöka hos försäkringskassan 
om att få sjukpenning med 80 % redan från första 
dagen i varje sjukperiod. 

För de första 90 dagarna av en sjukperiod skall 
sjukpenningen minskas om den försäkrade för samma 
tid som sjukpenningen avser får sjuklön från sin 
arbetsgivare eller ersättning från avtalsförsäkring med 
mer än 10 % av de lön han skulle ha haft om han inte 
blivit sjuk. Fr.o.m. 91:a dagen minskas sjukpenningen 
med det belopp som motsvarar 
sjuklönen/avtalsersättningen. 

För inkomstdelar som ligger över det s.k. SGI-taket 
(7,5 basbelopp) får sjuklön/avtalsersättning utges för de 
första tre dagarna med sjukpenning med 75 % av den 
del av lönen som överstiger taket och för tid därefter 
med 90 % utan att sjukpenningen minskas. 

Tillfällig föräldrapenning utges med 80 % för de första 
14 ersättningsdagarna per barn och år och för tid 
därefter utges 90 %. (Som ersättningsdag räknas t ex 
två halva dagar med tillfällig föräldrapenning) 
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1991-05 
För att kompensera pensionärer med låg eller ingen 
ATP för de ökade boendekostnader som 
skattereformen medfört införs ett särskilt kommunalt 
bostadstillägg. Tillägget, som är en inkomstprövad 
förmån, betalas utan särskild ansökan ut till 
pensionärer som redan har kommunalt bostadstillägg. 
Storleken av tillägget utgörs av skillnaden mellan 
pensionärens inkomster efter avdrag för skälig 
bostadskostnad, och socialbidragsnormen. 

1991-07 
Taxenivån höjs i behandlingstaxan och tandvårdstaxan.  

Behandlingstaxans tidstillägg utvidgas till att omfatta 
behandling av patienter med diagnoserna Bechterews 
sjukdom och reumatoid artrit. 

En ytterligare nivå införs i tandvårdstaxans 
högkostnadsskydd. Patienten betalar 60 % av 
kostnaderna upp till 3 000 kronor. Av kostnaderna som 
överstiger 3 000 kronor men inte 7 000 kronor betalar 
patienten 50 % och för kostnaderna från 7 000 kronor 
betalar patienten 25 %.  

Avgiftsfri tandvård enligt tandvårdstaxans 9§ utökas att 
även omfatta patienter som är muntorra på grund av 
Sjögrens syndrom. 

Garantiförsäkringen blir en del av tandvårds-
försäkringen. 

I tandvårdstaxan införs en möjlighet för tandläkare att 
med sjukvårdshuvudmannen avtala om andra 
ersättningsregler än de som följer av tandvårdstaxan. 

Ändring av RFFS 1980:22. En begränsning av 
behandlings- periodens längd till ett år med undantag 
för tandregleringsfall har införts. Undantag skall kunna 
göras vid tandläkares eller försäkrads långvariga 
sjukdom eller annat oförutsett hinder. 

I RFFS 1980:22 införs en ny regel avseende 
implantationsprotetik vilken innebär att sådan 
behandling alltid skall förhandsprövas i två steg. 

Möjligheten till partiella implantat begränsas. 

Kvicksilverförgiftning tas bort som skäl för avgiftsfri 
tandvård. 

Kravet på specialisttandläkarundersökning vid utbyte 
av amalgamfyllningar i vissa fall tas bort. 

Med anledning av ovan nämnda ändringar inom 
tandvårdsområdet har ändringsblad till allmänna råd 
1989:8 Tandvårdsförsäkringen givits ut. 

Värnpliktiga som förvärvsarbetar under sin grund-
utbildning kan få sjukpenning men på motsvarande 
villkor som studerande med studiestöd. 

Utbildningsbidrag: 
- dagpenningen höjs till 326 kr för kursdeltagare som är 
under 20 år och inte medlem av a-kassa om han går i 
upphandlad utbildning  
- ersättning för kostnader för studieresa vid AMI 
lämnas för styrkta nattlogikostnader, som är skäliga 
med hänsyn till prisläget på orten. 

Försäkringskassan kan ge bidrag till en försäkrad eller 
en arbetsgivare för sådana individanpassade arbets-
hjälpmedel som möjliggör för en försäkrad med 
funktionsnedsättning efter långvarigt sjukdomstillstånd 
att fortsätta sin yrkesverksamhet. Bidrag kan också ges 
för arbetshjälpmedel som behövs i förebyggande syfte. 
Försäkringskassan tar över ansvaret för bidragen från 
Arbetsmarknadsverket, som behåller ansvaret för de 
som inte har anställning. 

Riksförsäkringsverkets kungörelse (RFFS 1978:32) om 
sjukpenning vid arbetsvård upphör att gälla. 

Höjda bidrag och ändrade inkomstgränser för bilstöd:  
- helt grundbidrag 60 000 kr  
- halvt grundbidrag 30 000 kr  
- anskaffningsbidrag 40 000 kr  
- ändrad skala för det inkomstprövade anskaffnings-
bidraget  
- max bilstöd 100 000 kr 

I och med höjningen av grundbidrag för fordon höjs 
även bidraget för köp av motorcykel eller moped. 

Ändring i reglerna för statligt personskadeskydd (LSP). 
Möjlighet att utge sjukpenning enligt LSP även under 
de första fjorton dagarna av ett sjukfall när en värn-
pliktig hemförlovats p.g.a. sjukdom/skada och är 
arbetslös. 

Den s.k. ettårsregeln i barnbidragslagen byts ut mot en 
sexmånadersregel, dvs. ett barn som lämnar Sverige 
skall inte anses bosatt här i landet om vistelsen är 
avsedd att vara längre än sex månader. Den som avser 
att vara utomlands längst sex månader har rätt att få 
barnbidrag fortlöpande under utlandsvistelsen. 

Den utvidgade rätt till barnbidrag vid utlandsvistelse, 
som nu gäller för barn till präster och missionärer, 
utvidgas till att omfatta också barn till biståndsarbetare 
knutna till frivilliga organisationer och barn till 
medhjälpare till präster och missionärer. Också för 
dessa grupper kommer i fortsättningen en treårsgräns 
för barnbidrag vid utlandsvistelse att gälla. 

Maximigränsen för bidrag vid utländska adoptioner 
höjs från 20 000 kr till 24 000 kr. 

Fr.o.m. den 1 juli 1991 höjdes avgiften vid sjukhusvård 
för pensionärer som har hel ålderspension, hel förtids-
pension eller helt sjukbidrag från högst 55 kronor per 
dag till högst 65 kronor per dag. Från samma tidpunkt 
gäller också att den som har hel förtidspension eller 
helt sjukbidrag skall betala avgift vid sjukhusvård från 
och med den första vårddagen. Det s.k. friåret 
försvinner. 
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Ändrad beräkning av särskilt grundavdrag för 
pensionstagare med reducerad pension. 

1991-08 
Tilläggsöverenskommelse till konventionen mellan 
Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om social 
trygghet (SFS 1991:1183, 1991:1184). 

1991-10 
Möjligheten att beviljas förtidspension på rent arbets-
marknadsmässiga grunder togs bort. Övergångs-
bestämmelser finns, som säger att försäkrad, som blev 
uppsagd p.g.a. arbetsbrist före 1990-01-01, fortfarande 
omfattas av äldre bestämmelser. 

1991-12 
Konvention mellan Sverige och Kap Verde om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1991:1333). 

1992-01 
Nya regler för statsbidrag till företagshälsovård. 

Sjukvårdshuvudmannen tar över ersättningen för sjuk-
resor (gäller ej vid godkänd arbetsskada och i samband 
med smittbärarersättning). 

Läkarvårdstaxan höjs. 

Läkare med specialistbehörighet och tillika examen i 
ortopedisk medicin får tillämpa vissa av åtgärderna i 
förteckningen över särskilt krävande behandlingar. 

Gällande vikariatsregler för läkare skärps så att 
vikarien måste ha samma specialitet samt arbeta i 
samma lokaler. 

Två nya styckeprisåtgärder, 675 och 676, vid behand-
ling med singel- eller delimplantat införs i Bilaga IV 
till tandvårdstaxan. 

Arbetsgivare betalar ersättning vid sjukdom till de 
anställda för de första fjorton dagarna av en sjukperiod 
(sjuklön). Sjuklönen för de första tre ersättnings-
dagarna i varje sjuklöneperiod är 75 % av den lön och 
andra anställningsförmåner som den anställde går miste 
om till följd av sjukdomen. För de återstående dagarna 
i sjukperioden är sjuklönen 90 %. 

Små företag med en lönesumma (exkl. sociala avgifter) 
på högst 90 basbelopp får möjlighet att försäkra sig hos 
försäkringskassan mot onormalt höga kostnader till 
följd av hög sjukfrånvaro. 

Anställda med särskilt omfattande korttidsfrånvaro på 
grund av sjukdom kan hos försäkringskassan ansöka 
om att sjuklönen skall vara 90 % redan från första 
dagen i sjuklöneperioden. 

En rätt införs att få sjukpenning för att genomgå 
medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering 
som syftar till att förebygga sjukdom m.m. 

Rätten till fjärdedels sjukpenning begränsas till 365 
dagar i en följd. 

Väntetiden för SGI tas bort. SGI träder således i kraft 
den dag försäkringskassan får kännedom om inkomst- 
eller arbetstidsändringen. 

Med anledning av att sjukreseförordningen upphör 
hänvisas i verkets föreskrifter om ersättning för resa till 
och från arbetet i stället för sjukpenning till rehabili-
teringsförordningen. 

De tre olika nivåerna för utbildningsbidrag är fr.o.m. 6 
januari (första måndagen på nya året) 564, 338, 
respektive 239 kronor per dag. 

Det nya beloppet för kontant arbetsmarknadsstöd är 
fr.o.m. 6 januari 198 kronor per dag. 

Nya regler för betalningsföreläggande i återkravs-
ärenden införs. Reglerna innebär att ansökan i fortsätt-
ningen görs hos kronofogdemyndigheten. 

Vissa ärenden om återbetalningsskyldighet kan i fort-
sättningen fattas av tjänsteman i stället för social-
försäkringsnämnd. 

3 kap 8 § andra stycket AFL får en ny lydelse. Tidigare 
har här reglerats rätten till sjukpenning under rehabili-
tering. Nu regleras hur rätten till sjukpenning i s.k. 
långa sjukpenningfall skall bedömas. 

En ny lagstiftning på rehabiliteringsområdet införs: 
- 2 kap 11 § AFL upphör  
- ett nytt kapitel som reglerar rehabilitering och rehabi-
literingsersättning, kap 22, införs i AFL  
- den försäkrade får rätt att få sin möjlighet till rehabi-
litering prövad - under den tid som en försäkrad deltar i 
arbetslivsinriktad rehabilitering har han rätt till rehabi-
literingsersättning. Ersättningen består dels av rehabi-
literingspenning som är 100 % av den försäkrades SGI 
dels av särskilt bidrag som är avsett att täcka de kost-
nader som kan uppstå i samband med rehabiliteringen. 
- arbetsgivarna får ett ansvar för att klarlägga den 
anställdes behov av rehabilitering och för att de åt-
gärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. 
Arbetsgivaren ansvarar för att en rehabiliterings-
utredning genomförs, om det inte är obehövligt, när 
den anställde varit sjukskriven fyra veckor i följd eller 
haft upprepad korttidsfrånvaro. Den anställde kan 
också själv begära att en utredning görs. 
- Försäkringskassan ansvarar för att rehabiliterings-
verksamheten samordnas och följs upp. - om den 
försäkrade behöver en rehabiliteringsåtgärd som ger 
rätt till rehabiliteringsersättning skall försäkringskassan 
upprätta en rehabiliteringsplan. 

RFFS 1979:1 om rehabiliteringsgrupper hos allmän 
försäkringskassa ersätts av RFFS 1991:27 om 
samverkansgrupper för rehabilitering hos allmän 
försäkringskassa. 

Med anledning av att rehabiliteringsersättning införs 
har en förordning om rehabiliteringsersättning och en 
RFFS om tillämpningen av vissa delar av rehabiliter-
ingsersättningen tillkommit. 
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En fast åldersgräns, 60 år, för när de s.k. äldrereglerna 
inom förtidspensionsområdet kan användas har förts in 
i AFL. 

Som följd av de nya bestämmelserna i sjuklönelagen 
(SjLL) utges ingen ersättning enligt LAF under sjuk-
löneperioden. En arbetstagare som har en godkänd 
arbetsskada och råkar ut för ett recidiv erhåller ingen 
sjukpenning enligt LAF från försäkringskassan under 
sjuklöneperioden eftersom det är arbetsgivaren som 
skall svara för sjuklön enligt SjLL. Arbetstagaren kan 
dock få ersättning enligt LAF för vissa kostnader som 
uppstår i samband med ett anmält recidiv t.ex. läkar-
vård, mediciner etc. 

Samordningstiden förlängs från 90 till 180 dagar. 

Utvidgning av försäkringskassornas skyldighet att 
tillställa AMF-trygghetsförsäkring beslut i försäkrings-
ärenden. (Ändring i RFFS 1979:20). 

Behörighetsreglerna i 8 kap 4 § LAF utökas. 

Ändring i Förordningen (1977:284) om arbetsskador 
och statligt personskadeskydd 2 § utvidgas och arbets-
skadeförsäkringen gäller även den som före antagning 
till arbetsmarknadsutbildning eller inskrivning vid 
arbetsmarknadsinstitut efter beslut av länsarbets-
nämnden deltar i obligatoriskt studiebesök eller besök 
för kartläggning av sökandes yrkeskunskaper, eller 
deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap 
AFL. 

Administration av familjebidrag till värnpliktiga m.fl. 
förs över från försvarets civilförvaltning (FCF) och 
kommunerna till riksförsäkringsverket och försäk-
ringskassorna. 

Riksförsäkringsverket och försäkringskassan tar från 
kommunerna och FCF över ansökan, beviljande och 
utbetalning av familjebidrag -ändrade regler för 
familjebidrag i vissa fall. 

Möjlighet finns att samtidigt uppbära halv förtids-
pension/sjuk- bidrag och förtida uttag av halv ålders-
pension. 

Utskicket av insättningsbesked begränsas. Besked 
sänds första gången pensionen/livräntan sätts in på 
kontot, i januari varje år, när något belopp ändras och 
när kontot ändras. 

Särskild inkomstskatt (definitiv källskatt) införd för 
pensionstagare bosatta utomlands. 

1992-05 
Administration av nytt bidrag Särskilt bidrag till 
ensamstående med barn fr.o.m. den 1 maj 1992. 
Utbetalning sker för bidragsåren 1991 och 1992 
respektive bidragsperioden den 1 januari–30 juni 1993. 

1992-06 
Möjlighet att ta ut en fjärdedels ålderspension. 

1992-07 
Patientens del av tandvårdskostnaderna höjs från 60 % 
till 70 % för behandlingar som understiger 3 000 
kronor. 

Tandvårdsförsäkringen omfattar endast halva 
kostnaden för ädelmetaller. 

För läkemedel införs ett nytt system där patienten 
betalar högst 120 kronor för det första läkemedlet i en 
förskrivning och 10 kronor för varje ytterligare läke-
medel i förskrivningen. 

Ändrade regler för utbyte av föräldrapenning mot sjuk-
penning och tillfällig föräldrapenning: 
- utbyte av föräldrapenning mot sjukpenning kan 
endast ske om föräldern p.g.a. sjukdom inte kan vårda 
barnet 
- utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldra-
penning kan endast ske om barnet vårdas på sjukhus. 

I lagen om ersättning och ledighet för närståendevård 
har ändring gjorts så att närståendepenning kan betalas 
ut även om vården av den svårt sjuke äger rum på sjuk-
hus eller annan institution och inte som tidigare bara 
vid vård i hemmet eller annan enskild bostad. 

Vårdbidraget höjs så att helt vårdbidrag motsvarar 
250 % av basbeloppet med motsvarande belopps-
höjningar vid partiella förmåner. Ändringen innebär att 
vårdbidraget skall relateras till basbeloppet enligt 1 kap 
6 § AFL. 

Vårdbidrag kan utges på en ny förmånsnivå, nämligen 
tre fjärdedelar av helt vårdbidrag. 

Merkostnadsersättning med 18, 36, 53 eller 69 % av 
basbeloppet kan betalas ut utöver annars gällande 
maximibelopp för vårdbidrag. 

Barnbidrag och förlängt barnbidrag lämnas inte för den 
tid då dagbidrag utges för barnet. 

För bidragsförskott, förlängt bidragsförskott och 
särskilt bidrag till vissa adoptivbarn införs samma 
begränsning i tid under vilken bidrag kan utgå under 
utlandsvistelsen som beträffande barnbidrag. Det 
betyder att barn som lämnar Sverige inte skall anses 
bosatta här och vara berättigade till bidrag vid utlands-
vistelse som är avsedd att vara mer än sex månader. 

Beloppen för familjepenning höjs till högst 1 642 
kronor för barn och till högst 3 285 kronor för en annan 
person. 

Kravet på tio år för rätt till Särskilt pensionstillägg 
(SPT) sänks till sex år. Vårdrekvisitskravet ändras så 
tillvida att vistelse i skola, daghem, dagcenter o. dyl. 
inte påverkar rätten till SPT om föräldern under dygnet 
i övrigt vårdar barnet. 

Vid beräkning av avgiften för sjukhusvård för 
pensionärer som har hel ålderspension eller hel förtids-
pension/sjukbidrag skall fr.o.m. juli hänsyn tas också 
till omställningspension och änkepension enligt äldre 
lagstiftning. 
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1992-11 
Överenskommelse (SFS 1992:996) mellan Sverige och 
Kroatien om tillämpning av konventionen mellan 
Sverige och Jugoslavien om social trygghet träder i 
kraft. Överenskommelsen tillämpas fr.o.m. den 16 
januari 1992. 

1993-01 
Allmän sjukförsäkringsavgift skall betalas med 0,95 % 
(lag 1992:1745). 

Lagen om begränsning av läkemedelskostnader ändras 
så att Riksförsäkringsverket dels skall fastställa priser 
på läkemedel, dels fastställa högsta rabattgrundande 
pris (referenspris) på vissa läkemedel. 

Läkarvårdstaxan prolongeras att gälla t.o.m. utgången 
av år 1993. 

Utbildningsbidragets dagpenningbelopp höjs till 598, 
358 respektive 253 kronor. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) höjs till 210 
kronor. 

Begränsningsregeln (365 dagar) för rätten till fjärde-
dels sjukpenning upphör. 

Ändringar i Lag om arbetsskadeförsäkring (LAF): 
- 2 kap 1 § ändras så att kravet på skadlighet hos en 
faktor i arbetsmiljön höjs från sannolikhet till hög grad 
av sannolikhet. Det anges också direkt i lagtexten att 
vissa skador av psykisk eller psykosomatisk natur inte 
omfattas av LAF. 
- 2 kap 2 § ändras så att kravet på orsakssamband 
mellan skadlig inverkan i arbetet och den försäkrades 
skada skärps så att samband skall anses föreligga bara 
om övervägande skäl talar för det. 
- förändringar i beräkningen av livränta. Ändringarna i 
4 kap 5–6 §§ innebär att endast ett livränteunderlag 
skall fastställas. I 4 kap 12 § anges att livränta får 
omprövas om ett löneavtal har träffats efter det att 
beslut om livränta har fattats i fall då avtalet omfattar 
den tidpunkt fr.o.m. vilken livräntan första gången har 
utgetts. Begäran om omprövning måste göras inom två 
år från det att försäkringskassan fattat det beslut som 
begärs omprövat. 

Övergångsregler: 
- äldre bestämmelser skall tillämpas för skador som har 
inträffat före 1993-01-01 och som anmälts till försäk-
ringskassan före den 1 juli 1993. Arbetsskador som har 
godkänts enligt äldre bestämmelser skall bedömas 
enligt dessa även i fortsättningen. 

Särskilt bidrag till ensamstående med barn förlängs 
t.o.m. utgången av år 1993. Bidraget blir 1 800 kronor 
och ansökan skall göras senast 1 februari 1994. 

Det särskilda kommunala bostadstillägget förlängs att 
gälla till utgången av år 1993. 

Staten står för hela kostnaden av det särskilda 
kommunala bostadstillägget under 1993. 

Kommunerna får under januari och februari statsbidrag 
till kommunalt bostadstillägg med 100 % av sina kost-
nader inom den statsbidragsberättigande delen av KBT 

Avdrag för allmän sjukförsäkringsavgift ska göras på 
delpension, egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag. 

Pensionsgrundande inkomst beräknas t.o.m. det år man 
fyller sextiofyra (tidigare särbestämmelser upphör). 

Nya folkpensionsregler. Folkpension i förhållande till 
bosättningsår eller i förhållande till ATP-år. 

Ålderspension utan ansökan kan inte tillerkännas i lika 
stor utsträckning som tidigare m.h.t. att folkpension 
fr.o.m. 1993-01 tillerkänns i förhållande till bosätt-
nings- eller ATP-år. 

Höjd sjukhusvårdsavgift till 75 kronor. Vårdavgiften 
reduceras till hälften för sådana förtidspensionärer som 
inte fyllt 40 år. Reduktion görs under de första 30 
dagarna under varje vårdperiod. 

Ett minskat basbelopp införs. Detta utgörs av bas-
beloppet minskat med två procent. Det minskade bas-
beloppet skall användas vid beräkning av folkpension i 
form av ålderspension, förtidspension och efter-
levandepension samt änkepension, barnpension och 
barntillägg. Vidare skall det minskade basbeloppet 
användas vid beräkningen av allmän tilläggspension i 
form av ålderspension, förtidspension och efter-
levandepension samt änkepension och barnpension. 

Reglerna om samordning av förmåner ändras så att 
kravet på att avräkning mellan ersättningar, avseende 
samma tidsperiod skall ske samma månad, slopas. 

Pensionstillskottet till förtidspension ändras till 
105,5 % av det minskade basbeloppet samt till 55,5 % 
av det minskade basbeloppet när det gäller pensionstill-
skott till ålderspension, omställningspension, särskild 
efterlevandepension eller änkepension. 

1993-03 
Inkomstavdraget för kommunalt bostadstillägg höjs. 

Kommunerna får statsbidrag med 70 % av sina 
kostnader för kommunalt bostadstillägg (KBT) inom 
den statsbidragsberättigade delen av KBT, 150–3 000 
kronor per månad. Detta under förutsättning att 
kommunerna ersätter minst 85 % av pensionärens 
kostnader inom intervallet. Statsbidrag utges inte för de 
delar av bostadskostnaden som överstiger 95 % i inter-
vallet 150–3 000 kronor. 

KBT kan beviljas boende på sjuk- och ålderdomshem 
under förutsättning att en bostadskostnad fastställs som 
är oberoende av pensionärens inkomst. 

1993-04 
En karensdag införs för sjukpenning och sjuklön. 

Ett allmänt högriskskydd införs som innebär att en 
försäkrad kan få högst tio karensdagar under en tolv-
månadersperiod. Dagarna sammanräknas för varje 
arbetsgivare för sig och försäkringskassan för sig. 
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En återinsjuknanderegel om fem dagar införs. Regeln 
innebär att en ny sjukperiod som börjar inom fem dagar 
från det att en tidigare sjukperiod avslutats skall 
betraktas som en fortsättning på den tidigare sjuk-
perioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek 
och sjuklöneperiodens längd. 

En karensdag införs för egenföretagare och inom den 
frivilliga sjukpenningförsäkringen för de försäkrade 
som inte väljer en karenstid om 3 eller 30 dagar. 

Sjukpenning i förebyggande syfte enligt 3 kap 7b § 
AFL utges med 80 % även för de tre första dagarna i en 
sjukperiod. Någon karensdag införs inte för denna 
ersättning. 

Även närståendepenning och smittbärarpenning utges 
med 80 % för samtliga dagar. Någon karensdag införs 
inte. 

Rehabiliteringspenningen sänks från 100 % till 95 % 
av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

1993-06 
En ny lag börjar gälla som ger fria sjukvårdsförmåner 
och läkemedel åt personer som har HIV-smittats av 
blod eller blodprodukter i den svenska sjukvården. 

Tillbakagång till de regler som gällde för beräkning av 
livränteunderlag och omprövning av livräntor före den 
1 januari 1993. En försäkrad som fått sitt livränte-
underlag fastställt med tillämpning av de under tiden 
den 1 januari–31 maj 1993 gällande bestämmelserna 
har rätt att efter ansökan hos allmän försäkringskassa få 
sin livränta omprövad enligt de nya bestämmelserna. 

1993-07 
Tandvårdstaxan höjs. 

Ett antal nya åtgärder avseende implantatbehandling i 
delvis tandlösa käkar införs i bilaga C till tandvårds-
taxan (1973:638). 

Behandlingstaxan höjs. 

Ett särskilt tilläggsarvode införs för särskilt krävande 
behandling som utförs av sjukgymnaster med fördjup-
ningsutbildning i ortopedisk manuell terapi. 

En arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader 
(exkl. socialavgifter och särskild löneskatt på vissa 
förvärvsinkomster) under ett kalenderår inte beräknas 
överstiga 90 gånger det för året gällande basbeloppet 
får möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot 
vissa semesterlönekostnader enligt semesterlagen. 

Den tillfälliga föräldrapenningens två kontaktdagar kan 
tas ut fr.o.m. det kalenderår som barnet fyller fyra år. 

Vissa biståndsarbetare som varit utomlands högst tre år 
får vid återkomsten till Sverige lägst den SGI som de 
hade vid utresan. Vid bestämmandet av inskrivnings-
villkoret om 180 dagar för rätt till föräldrapenning samt 
kvalifikationsvillkoret om 240 dagars försäkring över 
garantinivån skall bortses från tiden för utlands-
vistelsen. 

Utbildningsbidrag: 
- nya regler gäller för ersättning vid sjukdom. Kurs-
deltagaren får behålla hela sin dagpenning vid frånvaro 
på grund av sjukdom, inte som tidigare 90 %. Samma 
karensregler införs på dagpenning som sedan 1 april 
gäller för sjukpenning. Detta innebär att dagpenning 
inte lämnas för den första dagen i en sjukperiod 
(karensdag). En återinsjuknanderegel finns som inne-
bär när man blir frisk och därefter insjuknar på nytt 
inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden 
som en fortsättning på den tidigare. Därmed räknas 
ingen ny karensdag. Vidare införs bestämmelserna om 
vilande SGI och studietids-SGI för den som får utbild-
ningsbidrag. Det innebär att endast den som har arbete 
vid sidan av studierna kan få sjukpenning under studie-
tiden. Sjukpenningen tim/dagberäknas på studietids-
SGI. Den inkomsten som kursdeltagaren har vid 
studiernas början hålls vilande under studietiden och 
aktiveras först efter avslutade studier.  
-traktamentsbeloppet höjs från 103 kronor till 109 
kronor per dag för tillfällig bosättning på utbildnings-
orten. Antalet hemresor minskas från två resor till en 
resa per månad utom för vissa handikappade.  
- vid kortare utbildning, om högst 30 kalenderdagar, 
lämnas ersättning för styrkta logikostnader om 
kostnaderna är skäliga med hänsyn till prisläget på 
orten. -ersättning för resor med egen bil sänks från 120 
öre per kilometer till 90 öre per kilometer.  
- självkostnaden för dagliga resor höjs från 100 kronor 
per månad till 300 kronor per månad.  
- självkostnaden vid ersättning för läromedel höjs från i 
genomsnitt 100 kronor per månad till hälften av 
kostnaden för studielitteraturen under utbildningstiden. 
För kostnader som understiger 300 kronor för hela 
studietiden lämnas ingen ersättning. 

Sjukpenningen sänks till 70 % av SGI efter den 365:e 
dagen i en sjukperiod. 

Sjukpenning skall också betalas med högst 70 % av 
SGI om den försäkrade under de närmast föregående 
450 dagarna haft sjukperioder som omfattat samman-
lagt 365 dagar. Vid beräkning av antalet sjukperioder 
under 450-dagarsperioden skall dagar inte medräknas 
som ligger före en friskperiod som varat mer än 30 
dagar. 

Den som genomgår medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering kan ansöka om att få 80 % 
även efter 365 dagars sjukskrivning. Om behandlingen 
eller rehabiliteringen har ordinerats av läkare och ingår 
i en behandlingsplan som godkänts av försäkrings-
kassan kan kassan besluta om att 80 % ersättning skall 
utges under behandlings-/rehabiliteringstiden. 

25 (65) 



~ Forsakringskassan  
FÖRÄNDRINGAR INOM SOCIALFÖRSÄKRINGS- 
OCH BIDRAGSOMRÅDENA 

Avdelningen för analys och prognos Datum  
Verksamhetsområde statistisk analys 2014-03-03  
 

Två nya nivåer för förtidspension/sjukbidrag införs, en 
fjärdedels och tre fjärdedels. Nivån två tredjedels för-
tidspension/sjukbidrag slopas. För rätt till hel förtids-
pension/sjukbidrag krävs att arbetsförmågan skall vara 
helt nedsatt. Övergångsregler finns som ger personer 
med restarbetsförmåga rätt att behålla hel förtids-
pension tills det av något annat skäl är aktuellt med 
omprövning av förmånen. Övergångsreglerna ger 
också personer som uppbär två tredjedels förtidspen-
sion/sjukbidrag motsvarande rätt att behålla denna 
förmån. 

Rätten till arbetsskadesjukpenning (LAF) upphör i 
princip, vilket innebär att den som är sjukpenning-
försäkrad enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och 
som till följd av arbetsskada fått sin arbetsförmåga 
nedsatt med minst en fjärdedel får sjukpenning i enlig-
het med bestämmelserna i 3 kap AFL under sjukdoms-
tiden. Undantag gäller för den som inte är berättigad 
till sjukpenning från sjukförsäkringen eller som inte är 
sjukförsäkrad enligt lagen om allmän försäkring. Även 
studerande som avses i 1 kap 1 § 2:a st LAF som har en 
mycket låg eller ingen SGI alls har efter 180 dagar efter 
det att skadan inträffade rätt till LAF-sjukpenning 
(3 kap 2 och 2a §§ LAF). Detsamma gäller även för 
den som uppbär LAF-sjukpenning enligt 6 kap 4 § 
LAF i förebyggande syfte. 

Samordningstiden i 3 kap 1 § LAF upphör i princip att 
gälla och tillämpas endast i den nya paragrafen 2a. 
3 kap 4-6 och 8 §§ LAF upphör att gälla. 

Genom ändring i 3 kap 3 § LAF kommer ersättning för 
nödvändiga kostnader för sjukvård utom riket, tandvård 
och särskilda hjälpmedel att utan tidsbegränsning utges 
från LAF i den mån ersättning inte utges enligt 1 eller 
2 §. 

Ändringarna i 3 kap 9 § LAF innebär en anpassning till 
den nya lydelsen i 3 § och upphävandet av 4 § och en 
konsekvens av att det generella statsbidraget till före-
tagshälsovården har avskaffats fr.o.m. 1993. 

Genom en ändring i 8 kap 3 § LAF föreskrivs att för-
säkringskassan skall pröva om den försäkrade har 
ådragit sig arbetsskada endast i den mån det behövs för 
att bestämma rätt till ersättning enligt LAF. Kassan 
skall med andra ord inte längre pröva vissa ärenden, 
s.k. serviceärenden, rörande kvarstående medicinsk 
defekt där skadan inte medför ersättningsanspråk från 
LAF men jämväl från avtalsförsäkringarna i form av 
sveda och värk samt lyte och men. 

Förändringarna i LAF påverkar även rätten till 
ersättning enligt lagen om statligt personskadeskydd 
(LSP). Hänvisningarna i 10 § LSP har anpassats till 
ändringarna i LAF. Det innebär bl.a. att ersättning inte 
utges från LSP under sjukdomstid till den som är sjuk-
penningförsäkrad enligt AFL. 

Det särskilda skyddet i 13 § LSP kommer dock att 
finnas kvar. Även den särskilda sjukpenningen 
anpassas i huvudsak till AFL:s ersättningsnivåer. Sjuk-
penning enligt denna paragraf skall utges med 80 % av 
sjukpenninggrundande inkomst eller motsvarande och 
utges för kalenderdag och utan karensdag. 

Ny lag om bostadsbidrag träder i kraft och tillämpas 
fr.o.m. den 1 januari 1994. Genom lagen övertar staten 
hela kostnadsansvaret för bostadsbidragen. Bidragen 
skall administreras av Riksförsäkringsverket och de 
allmänna försäkringskassorna. Lagen innebär att pröv-
ning av bostadsbidrag skall ske mot en beräknad 
aktuell inkomst i ett s.k. rullande system utan att nya 
ansökningar görs varje år. Försäkringskassorna gör 
löpande kontroller av bidragen. Inkomst- och bostads-
kostnadsgränserna har ändrats. För barnfamiljer har 
införts ett särskilt bidrag som är olika stort beroende på 
antalet barn. 

Ålderspension och särskild efterlevandepension/efter-
levandelivränta kan betalas ut som hel, tre fjärdedels, 
halv och en fjärdedels pension. 

Före 1993-07 gällde att särskild efterlevandepension 
kunde betalas ut som hel, två tredjedels och halv 
pension, att ålderspension kunde betalas ut som hel, 
halv eller en fjärdedels pension. 

I övergångsbestämmelser till de nya reglerna sägs att 
de som uppbär två tredjedels särskild efterlevande-
pension/efterlevandelivränta när de nya reglerna träder 
i kraft skall kunna behålla denna ersättningsnivå tills en 
omprövning aktualiseras. 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet sänks från 210 
kronor till 198 kronor per dag (1993-07-05). 

Utbildningsbidragets olika dagpenningnivåer sänks 
från 598 kronor till 564 kronor, från 358 kronor till 338 
kronor och från 253 kronor till 239 kronor. Vissa 
handikappade som har fått dagpenning med lägst 504 
kronor per dag får sin dagpenning sänkt till 475 kronor 
per dag (1993-07-05). 

1993-08 
Förordning (SFS 1993:981) om ändring i förordningen 
(1991:1321) om rehabiliteringsersättning träder i kraft. 

Riksförsäkringsverkets författningssamling (RFFS 
1993:15) om ändring i föreskrifterna (RFFS 1991:31) 
för tillämpningen av 22 kap 13 § punkt 2 lagen om 
allmän försäkring och förordningen (1991:1321) om 
rehabiliteringsersättning träder i kraft. 

1993-11 
Överenskommelse mellan Sverige och Estland om 
sjukvård åt tillfälliga besökande träder i kraft (SFS 
1993:1048). 

1994-01 
Allmän avgift för finansiering vid arbetslöshet skall 
betalas med 1 % (lag 1993:1441). 
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Sjukförsäkringsavgiften höjs till 8,43 % (lag 
1993:1559). 

Folkpensionsavgiften höjs till 5,8 6 % (lag 1993:1559). 

EES-avtalet träder i kraft. 

Lagen om läkarvårdsersättning träder i kraft. 

Lagen om ersättning för sjukgymnastik träder i kraft. 

De nya lagstiftningarna innebär att ersättning för privat 
läkarvård och sjukgymnastik tagits bort från AFL. De 
nya lagarna ger landstingen ett direkt ansvar för såväl 
administrationen som för kostnaderna för den privata 
hälso och sjukvården liksom för den privata 
sjukgymnastikbehandlingen. 

Försäkringskassorna skall för landstingets räkning 
administrera utbetalning av ersättning till de privata 
vårdgivarna. Vissa delar av de tidigare gällande 
läkarvårds- och behandlingstaxorna skall tillämpas vid 
bestämmande av ersättning för vård meddelad under 
första halvåret 1994. 

Föräldrar som har barn som omfattas av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan få 
ersättning för 
- 10 kontaktdagar per barn och år. Dagarna kan tas ut 
från barnets födsel till dess att det fyller 16 år 
- ett barn som fyllt 16 men inte 21 år när föräldern 
behöver avstå från förvärvsarbete p.g.a. barnets sjuk-
dom. Med sjukdom avses att en ny sjukdom tillstöter 
eller att grundsjukdomen försämras. Om barnet fyllt 21 
år men går i särskolans gymnasieutbildning eller någon 
av de särskilt inrättade gymnasieskolor som finns för 
svårt rörelsehindrade elever kan tillfällig föräldrapen-
ning betalas intill utgången av vårterminen det år 
barnet fyller 23 år. 

Kravet på barnets närvaro slopas i vissa situationer för 
rätt till tillfällig föräldrapenning. Det gäller exempelvis 
när förälder besöker en institution eller deltar i kurs 
som anordnas av sjukvårdshuvudman även om barnet 
inte är med vid besöket eller på kursen. Det gäller för 
alla sjuka eller funktionshindrade barn som inte fyllt 12 
år (i vissa fall 16 år). 

Det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs till 245 kr per 
dag. 

Utbildningsbidragets lägsta nivå höjs till 245 kr per 
dag. 

Praktikanordnare skall betala ett finansieringsbidrag på 
1 000 kr resp. 3 000 kr per månad för varje ungdoms-
praktikant vid anvisningstidens slut. Riksförsäkrings-
verket (försäkringskassorna) har hand om inbetal-
ningen av bidraget. 

Införande av Lagen om assistansersättning (LASS) och 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). LASS är en rättighetslag som omfattar personer 
med svåra funktionshinder som har behov av personlig 
assistans för sin dagliga livsföring under mer än i 
genomsnitt 20 timmar i veckan. Lagen omfattar 
personer under 65 år. Reformen innebär att den 
enskilde ersätts genom socialförsäkringen för sina 
kostnader för att anlita personlig assistans. Kostnaderna 
ersätts från första timmen med högst ett belopp som 
regeringen fastställer årligen. Valfrihet och flexibilitet 
är viktiga begrepp vad gäller den enskildes val av 
assistanslösning. Lagens personkrets framgår av LSS. 
LSS behandlar kommuners och landstings skyldigheter 
för personer med funktionshinder. 

Det särskilda kommunala bostadstillägget förlängs att 
gälla till utgången av år 1994. 

Kommunerna får statsbidrag med 70 % av sina 
kostnader för kommunalt bostadstillägg (KBT) inom 
den statsbidragsberättigade delen av KBT, 150–3 500 
kr per månad. Detta under förutsättning att 
kommunerna ersätter minst 85 % av pensionärens 
kostnad i intervallet. Statsbidrag utges inte för de delar 
av bostadskostnaden som överstiger 90 % i intervallet 
150–3 500 kr. 

Folkpensionens storlek vid partiell förtidspension/sjuk-
bidrag kombinerad med partiellt förtida uttag av 
ålderspension regleras i lag -har maken folkpension i 
form av ålderspension och förtidspension sammanlagt 
motsvarande hel förmån (t ex 1/2 Å+1/2 F, 1/4 Å+3/4 
F) skall hel folkpension betalas ut med 78,5 % av det 
minskade basbeloppet 
- har maken folkpension i form av ålderspension (före 
65 år) och förtidspension sammanlagt motsvarande tre 
fjärdedels förmån (t ex 1/4 Å+1/2 F) skall hel folk-
pension betalas ut med 82,9 % av det minskade 
basbeloppet -har maken folkpension i form av ålders-
pension (före 65 år) och förtidspension sammanlagt 
motsvarande halv förmån (t ex 1/4 Å+1/4 F) skall hel 
folkpension betalas ut med 87,25 % av det minskade 
basbeloppet. 
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Höjd folkpension till gift pensionär vars make har 
partiellt förtida uttag av ålderspension och är yngre än 
65 år 
- om maken har tre fjärdedels ålderspension och är 
yngre än 65 år betalas hel folkpension ut med 82,9 % 
av det minskade basbeloppet 
- om maken har halv ålderspension och är yngre än 65 
år betalas hel folkpension ut med 87,25 % av det 
minskade basbeloppet 
- om maken har en fjärdedels ålderspension och är 
yngre än 65 år betalas hel folkpension ut med 91,6 % 
av det minskade basbeloppet 
- om maken har hel ålderspension betalas folkpension 
ut med 78,5 % av det minskade basbeloppet oavsett 
makens ålder 
- om maken uppbär två tredjedels förtidspension gäller 
äldre bestämmelser och folkpension betalas ut med 84 
1/3 % av det minskade basbeloppet 
- om maken uppbär två tredjedels förtidspension och en 
fjärdedels ålderspension betalas folkpension ut med 
78,5 % av det minskade basbeloppet. 

Särskilt pensionstillägg (SPT) för långvarig vård av 
sjukt eller handikappat barn vid förtida uttag av ålders-
pension beräknas så att SPT minskas för de månader 
som SPT har tagits ut i förtid. Hittills har SPT minskats 
för det antal månader som ålderspensionen tagits ut i 
förtid. 

Ny nordisk konvention om social trygghet träder i kraft 
(SFS 1993:1529, 1993:1530, 1993:1646). 

Ändring i konventionen mellan Sverige och Grekland 
om social trygghet (1993:1670). 

Ändring i konventionen om social trygghet mellan 
Sverige och Storbritannien och Nordirland (SFS 
1992:1090). 

Ny avgift för finansiering av kontantförmåner införs på 
inkomst enligt AFL 11 kap 2 §. Avgiften ska till-
sammans med den allmänna sjukförsäkringsavgiften 
redovisas på utbetalningshandlingar och kontroll-
uppgift. 

1994-03 
Ersättning från försäkringskassan till arbetsgivare för 
sjömän skall beräknas på utgiven lön i stället för på 
SGI. 

1994-06 
Ändring i reglerna om undantagen från regeln om 
sjukpenning med 70 % efter 365 dagar görs så att 
beslut om att få 80 % under medicinsk behandling eller 
medicinsk rehabilitering även får omfatta väntetid före 
behandlingen eller rehabiliteringen. Beslut om den 
högre sjukpenningen får även meddelas för väntetid 
före en arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap 
7 § AFL. 

1994-07 
Ny förordning om läkarvårdsersättning (SFS 
1994:1121). 

Ny förordning om ersättning för sjukgymnastik (SFS 
1994:1120). 

Tandvårdstaxan förlängs att gälla längst t.o.m. 
utgången av år 1994 (SFS 1994:753). 

Nya regler för sjukpenninggrundande inkomst (SGI): 
- skyldighet för den försäkrade att anmäla inkomst-
ändringar endast i samband med ett ersättningsärende 
- möjligheten kvarstår att få SGI:n prövad i annat fall 
- beräkning av årsarbetstid görs när detta är av 
betydelse för ett ersättningsärende  
- skattepliktiga förmåner i form av fri bil, fri bostad och 
helt fri kost avräknas från sjukpenningen. 

I samband med att vårdnadsbidrag införs tas de 90 
dagar inom föräldraförsäkringen som alltid ersätts 
enligt garantinivån (s.k. garantidagar) bort. Det gäller 
för barn som är födda fr.o.m. 1993-07-01. För barn 
som är födda före 1 juli 1993 gäller vissa övergångs-
bestämmelser för uttag av garantidagar 
- för barn som är födda före 1 juli 1991 kan kvar-
varande garantidagar tas ut till dess barnet har fyllt åtta 
år eller har avslutat första klass i skolan, dock längst 
t.o.m. 1996-06-30  
- för barn som är födda under tiden 1991-07-01--1993-
06-30 och för vilka vårdnadsbidrag inte utges kan 
garantidagarna tas ut t.o.m. 1994-12-31  
- för barn som är födda under juli och augusti 1991 kan 
högst 60 resp. 30 av kvarvarande garantidagar tas ut 
t.o.m. 1996-06-30. Detta oberoende av om vårdnads-
bidrag utges för barnet eller inte. 

Inom den frivilliga sjukförsäkringen tas kopplingen 
bort till garantinivån inom föräldraförsäkringen. Den 
högsta nivån för den frivilliga sjukförsäkringen är även 
fortsättningsvis 60 kronor. 

Nyheter inom kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) och 
utbildningsbidrag: 
- KAS kan betalas ut i form av dagpenning eller grund-
belopp  
- den som har utbildningsbidrag i form av dagpenning 
och som inte tillhör en arbetslöshetskassa kan få högre 
dagpenning. Detta under förutsättning att kursdeltaga-
ren uppfyller villkoren för KAS i form av dagpenning. 
Detsamma gäller den som har starta-eget-bidrag.  
- eftergift av finansieringsbidrag kan beviljas i de fall 
ungdomspraktikanten anställs redan efter de första sex 
månaderna. Praktikanordnaren måste dock ansöka om 
sådan eftergift  
- den som deltar i vidgad arbetsprövning får rätt till 
utbildningsbidrag i form av dagpenning  
- den som deltar i invandrarpraktik får rätt till utbild-
ningsbidrag i form av dagpenning  
- funktionshindrade ungdomar får rätt till ersättning för 
kostnader i samband med vägledningsveckor. Ersätt-
ning betalas för dagliga resor, resor i samband med 
kursstart och kursslut samt för kostnader för kost och 
logi  
- den som är under 25 år och deltar i arbetsmarknads-
utbildning som understiger 15 kalenderdagar får rätt till 
utbildningsbidrag utan lånedel. 
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Reglerna för flerbarnstillägg förändras så att ett helt 
barnbidrag utges för det fjärde och varje ytterligare 
barn. 

Vårdnadsbidrag införs. Bidraget ger förälder ökade 
möjligheter att välja barnomsorgsform. Föräldrar som 
utnyttjar offentligt finansierad barnomsorg erhåller en 
samhällssubvention till sådan omsorgsform. Genom 
vårdnadsbidraget får förälder som väljer att helt eller 
delvis avstå från förvärvsarbete för att själva ta hand 
om barnet ett bidrag. Den som anlitar helt privat barn-
omsorg kan med hjälp av bidraget betala kostnader för 
omsorgen. 

Ändring i lagen (1974:84) om delpensionsförsäkring. 
Lagändringen innebär att 
- delpension beviljas fr.o.m. 61-årsmånaden 
- ersättning ges för inkomstbortfall som följer av högst 
tio timmars nedtrappning per vecka. Detta gäller också 
egna företagare. Dessa behöver endast minska sin 
arbetstid med en fjärdedel 
- kompensationsnivån sänks till 55 % av den 
försäkrades pensionsunderlag 

Övergångsbestämmelser: 
- äldre bestämmelser om delpension ska tillämpas om 
ansökan om delpension har lämnats in före den 1 juli 
1994 och delpension beviljas för tid med början före 
den 1 januari 1995 
- den som redan har delpension ska före den 1 januari 
1995 ha möjlighet att trappa ned ytterligare enligt äldre 
bestämmelser. 

Förordning (1994:1133) om tillgodoräknande av 
bosättningstid i Sverige vid studier i annat land. 

Överenskommelse (SFS 1994:320) mellan Sverige och 
Slovenien om tillämpning av konventionen mellan 
Sverige och Jugoslavien om social trygghet träder i 
kraft. Överenskommelsen tillämpas fr.o.m. 16 januari 
1992. 

1994-09 
Ändringar i tandvårdstaxan avseende subventionsgrad 
och beloppsgräns (SFS 1994:1192): Patienten betalar 
hela tandvårdskostnaden upp t.o.m. 500 kronor. 
Försäkringskassan utger ersättning med 25 % för 
kostnader därutöver upp t.o.m. 3 000 kronor, med 40 % 
för kostnader mellan 3 000 kronor och 7 000 kronor 
och med 70 % för kostnader därutöver. Liksom tidigare 
får den försäkrade betala halva kostnaden för ädel-
metall själv. Vissa övergångsbestämmelser gäller för 
behandlingar påbörjade före september 1994. 

1995-01 
Sjukförsäkringsavgiften sänks till 6,23 % (lag 
1994:1957). 

Arbetsmarknadsavgiften höjs till 4,32 % (lag 
1994:1957). 

Allmän avgift ersätts av allmänna egenavgifter. 

Allmän egenavgift till sjukförsäkring höjs till 2,95 % 
(lag 1994:1956). 

Allmän egenavgift i form av pensionsavgift införs med 
1 %. Avgiften förs till Allmänna Pensionsfonden. (lag 
1994:1744). 

Allmän avgift för finansiering vid arbetslöshet upphör 
(lag 1994:1676). 

Allmän löneavgift skall betalas med 1,5 % (lag 
1994:1920). 

Patientavgifterna på läkemedel höjs från 120 kronor till 
125 kronor för det första läkemedlet och från 10 kronor 
till 25 kronor för varje ytterligare läkemedel som 
expedieras vid samma tillfälle. 

Högkostnadsskyddet höjs till 1 700 kronor. 

Tandvårdstaxan förlängs att gälla längst t.o.m. 
utgången av juni månad 1995 (SFS 1994:1758). 

Förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i 
internationella förhållanden till landsting och 
kommuner från sjukförsäkringen enligt lagen 
(1962:381) om allmän försäkring träder i kraft. Ersätt-
ning lämnas dock även för vård som givits och sjuk-
resor som gjorts under 1994. Enligt förordningen skall 
landsting och kommuner, som inte ingår i ett landsting, 
få ersättning från sjukförsäkringen för hälso- och sjuk-
vård, tandvård och sjukresor som givits till personer 
som är bosatta/försäkrade i annat EES-land eller till 
personer från en annan stat med vilken Sverige slutit 
avtal om sjukvårdsförmåner. 

Lagen (1992:1776) om samordning av systemen för 
social trygghet när personer flyttar inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) upphävs sam-
tidigt som Sverige blir medlem i EU. (Genom EES-
avtalet fortsätter reglerna att gälla för svensk del gent-
emot Norge och Island).  

Föräldrapenningen delas lika mellan föräldrarna när de 
har gemensam vårdnad om barnet. 30 dagar är därvid 
förbehållna vardera föräldern, övriga dagar kan 
överlåtas. Ersättningsnivån sänks till 80 % av den 
sjukpenninggrundande inkomsten utom för 60 dagar 
som ersätts med 90 %. 90 dagar med ersättning endast 
med garantinivån, som blir 60 kronor, återinförs. 
Garantidagar som tagits ut före den 1 januari 1995 
avräknas. Har vårdnadsbidrag utgivits under 1994 
utges inte ersättning för det antal garantidagar som 
motsvarar utgivet vårdnadsbidrag. En månad med fullt 
vårdnadsbidrag räknas som 30 dagar. En månad med 1 
350 kronor eller 700 kronor i vårdnadsbidrag motsvarar 
20 resp. 10 dagar. Dessa dagar får tas ut som ledighet 
utan ersättning. 

Föräldrapenning utges inte under semester. För normalt 
arbetsfria dagar utges föräldrapenning enligt sjuk-
penningnivån endast om ledighet och ersättning, som 
minst motsvarar ersättningen för de arbetsfria dagarna, 
tas ut i anslutning till dessa dagar. 

Den som är gravid när barnet är ett år och nio månader 
har rätt till föräldrapenning beräknad efter lägst samma 
inkomst som för det tidigare barnet.  
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Rätten till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till 
annan försäkrad som avstår från arbete för att vårda 
barn i förälderns ställe. Rätten till kontaktdagar gäller 
även när barnet vårdas i privat omsorg. 

Tillfällig föräldrapenning, förutom faderns särskilda 
dagar i samband med ett barns födsel, kan betalas ut till 
en förälder som är bosatt i Danmark, Finland eller 
Norge för vård av barn som är bosatt i något av dessa 
länder. Detta under förutsättning att föräldern arbetar i 
Sverige och ska omfattas av svensk lagstiftning eller är 
att anse som gränsarbetare. 

Vårdbidrag - för att vårdbidrag, som utges till föräldrar 
med handikappat eller sjukt barn, skall kunna delas 
även av gifta/sammanboende föräldrar som gemensamt 
har vårdnaden om barnet görs en regelförändring i 
9 kap 4b AFL:  
-nuvarande regelsystem innebär att i de fall föräldrarna 
till ett barn, för vilket rätt till vårdbidrag föreligger, 
sammanbor, utbetalas vårdbidraget endast till en av 
dem. I de fall föräldrarna lever åtskilda, kan vårdbidrag 
utbetalas med hälften av bidraget till vardera föräldern 
om båda tar del i vårdnaden om barnet. När det gäller 
vårdbidrag för barn som har avlidit gäller att båda 
föräldrarna vid tiden för dödsfallet tog del i vården. 

Regelförändringen innebär en möjlighet att dela vård-
bidraget. Om båda föräldrarna till ett barn, för vilket 
rätt till vårdbidrag föreligger, begär att bidraget delas 
upp, utbetalas hälften av vårdbidraget till dem vardera 
om båda tar del i vården om barnet eller om båda vid 
tiden för dödsfallet tog del i vården. 

Utbildningsbidrag:  
-bestämmelserna om utbildningsbidrag med lånedel 
upphävs. Till följd av detta revideras bestämmelserna i 
förordningen om arbetsmarknadsutbildning. Av detta 
följer att alla kursdeltagare i pågående utbildning som 
har utbildningsbidrag med lånedel får helt utbildnings-
bidrag fr.o.m. den 1 januari 1995. Bidraget beräknas 
och betalas ut av de allmänna försäkringskassorna. 
- ändrade bestämmelser om dagpenning träder i kraft 
till följd av att de statliga arbetsmarknadskassorna 
läggs ner i och med utgången av år 1994. Långtgående 
övergångsbestämmelser finns dock. 
- nya åldersvillkor införs för ungdomspraktik  
- ny åtgärd införs inom ramen för arbetsmarknads-
utbildning för ungdomar mellan 20 och 24 år, kallad 
ungdomsintroduktion (åtgärden ersätter ungdoms-
praktik för denna grupp). Ungdomsintroduktion inne-
bär fyra månaders praktik som följs av sex månaders 
anställning. Under praktiktiden, som räknas som 
arbetsplatsförlagd arbetsmarknadsutbildning, uppbär 
ungdomarna utbildningsbidrag. 

Rätten till en inkomstrelaterad ersättning enligt lagen 
om kontant arbetsmarknadsstöd upphör. Långtgående 
övergångsbestämmelser finns dock. 

Under 1994 ändringar i Riksförsäkringsverkets författ-
ningssamling (RFFS) 1993:24 Riksförsäkringsverkets 
föreskrifter om assistansersättning genom RFFS 
1994:10 och 1994:20. 

Enligt 5 § förordningen om assistansersättning är 
timbeloppet för 1995 180 kronor. 

Vårdnadsbidraget slopas. 

Flerbarnstilläggen justeras ned och frikopplas från 
barnbidragsnivån. För det tredje barnet lämnas fler-
barnstillägg med 2 400 kronor per år, för det fjärde 
med 7 200 kronor och för det femte och varje ytter-
ligare barn med 9 000 kronor per år. 

Nivåerna för bidragsförskott, förlängt bidragsförskott 
för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn 
räknas inte upp enligt tidigare indexregler (40 % av 
basbeloppet). I stället lämnas bidragen med 14 080 
kronor per barn och år eller 1 173 kr per barn och 
månad. Beloppen är desamma som för år 1994. 

Preskriptionstiden för underhållsbidrag förlängs från 
tre till fem år. Även tiden för införsel förlängs till fem 
år. 

Ändringar i bostadsbidragslagen innebär för barn-
familjer att inkomstgränsen för oreducerat bostads-
bidrag höjs med 5 000 kronor till 115 000 kronor per 
år. Den övre bostadskostnadsgränsen höjs med 400 
kronor per månad till 5 200 kronor för familjer med ett 
barn och till 5 800 kronor för familjer med två barn 
samt med 500 kronor per månad för familjer med tre 
eller flera barn till 6 500 kronor. För familjer med två 
barn höjs dessutom den gräns över vilken bidrag 
lämnas med 50 % av bostadskostnaden med 100 kronor 
per månad till 3 300 kronor. Samtidigt höjs gränsen för 
lägsta bidragsgrundande bostadskostnad med 100 
kronor för samtliga barnfamiljer. 

Bostadsbidragen till hushåll utan barn anpassas till 
löne- och prisutvecklingen genom att dels inkomst-
gränserna för oreducerat bostadsbidrag höjs, dels 
gränserna för den bidragsgrundande bostadskostnaden 
höjs. 

Lag om registrerat partnerskap träder i kraft. 

Lagen (1994:308) om bostadstillägg pensionärer samt 
lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make 
uppbär folkpension ersätter lagen (1962:392) om 
hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till 
folkpension. 

Det kommunala bostadstillägget ersätts av ett statligt. 
Kommunerna kan lämna ett kompletterande belopp 
t.o.m. 1998. 

En pensionsavgift på 1 % införs. Avgiften skall betalas 
av alla under 65 år som har pensionsgrundande 
inkomst. 

1995-02 
Lagen om assistansersättning, 10 §. Personlig assistent, 
som en funktionshindrad bor med, måste anställas av 
en kommun, ett kooperativ eller ett annat fristående 
organ. Om den funktionshindrade själv anställer en 
assistent, som man bor med, räknas detta inte som 
kostnad för lämnad assistans varför assistansersättning 
ej kan utbetalas. 
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Lagen (1970:943) om arbetstid m.m. husligt arbete 
reglerar arbetstiden för en personlig assistent som den 
funktionshindrade själv är arbetsgivare för. 

Ändring i överenskommelse mellan Sverige och 
Australien om utgivande av sjukvårdsförmåner (SFS 
1995:282). 

Tillkännagivande (SFS 1995:156) om Färöarnas, 
Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska 
konventionen den 15 juni 1992 om social trygghet. 

1995-05 
Tandvårdstaxan höjs. Gäller längst t.o.m. utgången av 
juni 1996. 

1995-07 
Statliga arbetsgivare skall betala och redovisa lag-
stadgade socialavgifter enligt samma regler som gäller 
för arbetsmarknaden i övrigt. Avgiften skall betalas till 
skattemyndigheten. 

Förordning 1984:674 om uppbörd av vissa arbets-
givaravgifter från staten upphör (SFS 1995:903). 

Statliga arbetsgivare skall även betala lönekostnads-
pålägg till Riksförsäkringsverket med 7,6 % av löne-
summan (SFS 1995:901). 

Ändring av Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 
1987:6) om organisation av de allmänna försäkrings-
kassorna. Föreskriften om att ha minst ett lokalkontor i 
varje kommun ändras från 1 juli 1995 så att Riksför-
säkringsverket kan, om det finns särskilda skäl, efter 
ansökan från försäkringskassa medge undantag från 
bestämmelsen. 

Högkostnadsgränsen höjs till 1 800 kronor. Patient-
avgiften för inköp av läkemedel höjs till 160 kronor för 
det första läkemedlet och 60 kronor för varje ytterligare 
läkemedel som förskrivits vid samma tillfälle. 

Den s.k. självrisken i tandvårdsförsäkringen höjs från 
500 kronor till 700 kronor. 

En förälder, som tillsammans med den andra föräldern 
har gemensam vårdnad om ett barn, kan själv uppbära 
föräldrapenningen för hela den för föräldrarna avsedda 
tiden om den andra föräldern inte har rätt till föräldra-
penning, exempelvis när föräldrarna är bosatta i 
Sverige men en av dem inte omfattas av den svenska 
socialförsäkringen på grund av förvärvsarbete i annat 
land. 

Föräldrapenning med anledning av ett barns födelse 
kan inte utges för samma barn och tid som en mot-
svarande förmån utges enligt utländsk lagstiftning 
respektive att från det antal dagar som berättigar till 
svensk föräldrapenning avräknas det antal dagar som 
en motsvarande förmån enligt utländsk lagstiftning har 
utgetts för barnet. 

De två kontaktdagarna inom den tillfälliga föräldra-
penningen slopas. 

 Utbildningsbidrag  
- en ny arbetsmarknadsåtgärd med rätt till utbildnings-
bidrag införs. Åtgärden kallas arbetsplatsintroduktion  
- ytterligare en ny arbetsmarknadsåtgärd – datortek- 
införs. Den som beviljas verksamhet i datortek får rätt 
till utbildningsbidrag i form av dagpenning om den 
arbetslöse uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshets-
ersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd. I annat fall 
lämnas bidrag med 640 kronor per månad  
- utbildningsbidragets dagpenningnivå på 338 kronor 
per dag slopas  
- dagpenning understigande 10 kronor per dag betalas 
inte ut  
- rätten att behålla utbildningsbidrag vid ledighet under 
sommaruppehållet vid upphandlad arbetsmarknads-
utbildning utan terminsindelning har begränsats till 
högst 14 kalenderdagar under perioden juni-augusti  
- bestämmelserna om utbildningsbidrag i form av 
särskilt bidrag upphör att gälla. 

I förordningen om bidrag till arbetshjälpmedel tas in 
bestämmelser om förmåner till funktionshindrade vid 
arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 
rehabilitering. 

Försäkringskassan får ansvar för bidrag till körkorts-
utbildning i samband med bilstöd. 

Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvars-
pliktiga träder ikraft. Genom förordningen upphävs 
familjebidragsförordningen (1991:1492). Endast om 
grundutbildningen är längre än 60 dagar har den total-
försvarspliktige rätt till familjepenning, bostadsbidrag, 
näringsbidrag och begravningsbidrag. Familjepenning 
och bostadsbidrag skall lämnas för ytterligare 30 dagar 
efter tjänstgöringstiden om familjepenning eller 
bostadsbidrag lämnas och tjänstgöringstiden pågått i 
minst 120 dagar. Om det finns särskilda skäl för det får 
bidragen lämnas för högst 30 dagar efter tjänstgörings-
tiden även om tjänstgöringen pågått kortare tid än 120 
dagar. 

Folkpension i form av förtidspension/sjukbidrag sänks 
med sex procentenheter av det minskade basbeloppet. 

Pensionstillskott till förtidspension/sjukbidrag höjs 
med sex procentenheter från 105,5 % till 111,5 % av 
det minskade basbeloppet. 

Högsta avgiften för sjukhusvård för personer med hel 
ålderspension eller hel förtidspension/sjukbidrag höjs 
från 75 kronor till 80 kronor/vårddag. 

Ändrade regler för bostadstillägg till pensionärer BTP 
- inkomstavdraget ändras från 35 % till 40 % upp till 
1,5 basbelopp (f.n. 53 550 kronor). 

Inkomst över ändras inkomstavdraget från 40 % till 
45 % 
- all förvärvsinkomst för ålderspensionärer räknas som 
inkomst 
- hela bostadsbidraget till barnfamiljer, BOB, dras av 
bostadstilläggets bostadskostnad 
- avdrag för skulder begränsas 
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För att få delpension skall den försäkrade ha förvärvs-
arbetat under minst 80 dagar fördelat på minst fem av 
de senaste 12 månaderna. 

1995-10 
Nya regler införs att förtydliga regelsystemet samt 
förbättra beslutsunderlaget vid beslut om förtids-
pension och sjukpenning (SFS 1995:508). 

Ny förordning om skyldigheten att lämna läkarintyg 
m.m. sjukpenningärenden (SFS 1995:1051). 

Ny förordning om ändring i förordningen (1987:406) 
om arbetsmarknadsutbildning (SFS 1995:1078). 

Ny Riksförsäkringsverkets författningssamling om 
kontroll i sjukpenningärenden och ersättning för mer-
utgifter vid resa till och från arbetet m.m. (1995:19). 

Ny Riksförsäkringsverkets författningssamling om 
ändring av föreskrifterna (RFFS 1995:12) om 
utbildningsbidrag 

I syfte att få ett bättre beslutsunderlag vid bedöm-
ningen av rätten till förtidspension skall försäkrings-
kassan vid behov 
- begära undersökning och utlåtande från viss läkare 
eller annan sakkunnig 
- begära att den försäkrade genomgår arbetsprövning 
eller arbetsträning 
- utreda med den försäkrade, arbetsgivare, läkare eller 
annan som kan antas kunna lämna nödvändiga 
uppgifter 
- besöka den försäkrade 
- undersöka möjligheterna till rehabilitering. 

Försäkringskassan skall, i samband med beslut om 
förtidspension, bedöma om ny utredning av arbets-
förmågan skall göras efter viss tid. 

Regeringen har beslutat att utbetalningsdagarna för de 
allmänna pensionerna succesivt skall flyttas fram till 
den 23:e och 24:e i varje månad utom i december då 
pensionerna kommer att betalas ut den 21:a och 22:a. 

1996-01 
Konvention mellan Sverige och Chile om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1995:1337). 

Sjukförsäkringsavgiften sänks till 5,28 % (Lag 
1995:1492). 

Arbetsmarknadsavgiften höjs till 5,42 % (Lag 
1995:1492). 

Lönegarantiavgiften höjs till 0,25 % (Lag 1995:1492). 

Allmän Egenavgift till sjukförsäkringen höjs till 
3,95 % (Lag 1995:1493). 

Försäkringskassans skyldighet att för sjukvårdshuvud-
männens räkning administrera utbetalningen av ersätt-
ning för privat läkarvårds- och sjukgymnastikersättning 
upphör. 

En enhetlig ersättningsnivå på 75 % av förmåns-
grundande inkomst införs. 

Karensdagen bibehålls inom sjukpenning- och sjuk-
lönesystemet. De ersättningar som berörs är sjuk-
penning, sjuklön, tillfällig föräldrapenning, havande-
skapspenning, rehabiliteringspenning, särskild 
sjukpenning enligt lagen om statligt personskadeskydd 
samt närståendepenning. När det gäller föräldra-
penningen (s.k. mamma- och pappamånaden) på totalt 
60 dagar skall ersättningen utges med 85 % av den 
sjukpenninggrundande inkomsten. 

Någon förhöjd ersättning skall inte utges fr.o.m. den 
15:e dagen med tillfällig föräldrapenning. 

För arbetstagare med risk för särskilt omfattande sjuk-
frånvaro är sjukpenningen respektive sjuklönen 75 % 
av den förmånsgrundande inkomsten redan från första 
dagen i sjukperioden. 

Vid beräkning om rätt till sjuklön föreligger skall, när 
det är fråga om sammanläggning av flera anställningar 
hos samma arbetsgivare, samtliga anställningar med-
räknas så länge inte tiden mellan respektive anställning 
överstiger 14 dagar. 

För försäkringen mot sjuklöne- och semesterlöne-
kostnader införs ett tillägg så att, utöver socialavgifter 
och särskild löneskatt, även allmän löneavgift skall 
uteslutas vid beräkningen av en arbetsgivares 
sammanlagda lönekostnader. 

Ny Riksförsäkringsverkets författningssamling om 
avgifter för försäkringen mot kostnader för sjuklön för 
år 1996 (1995:22). 

Ny Riksförsäkringsverkets författningssamling om 
avgifter för försäkringen mot vissa semesterlöne-
kostnader för år 1996 (1995:23). 

Samordningsregeln mellan tillfällig föräldrapenning 
och vårdbidrag utsträcks till att gälla samtliga berörda 
åldersgrupper, dvs. för barn upp till 16 år. 

Enligt förordningen om arbetsmarknadsutbildning 
sänks dagpenningbeloppen för utbildningsbidrag och 
starta-eget-bidrag enligt följande: 
- dagpenning lämnas med högst 564 kronor och lägst 
230 kronor till den som är medlem i och uppfyller 
villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa. 

Detsamma gäller för utförsäkrad medlem  
- den som inte är medlem i eller inte uppfyller villkoren 
för ersättning från arbetslöshetskassa lämnas dag-
penning med 230 kronor. 

Kontant arbetsmarknadsstöd lämnas med 230 kronor 
per dag. 

Sänkt nivå för rehabiliteringspenning från 95 % till 
75 % av den fastställda sjukpenninggrundande 
inkomsten, delad med 365. 

Allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag sänks till 
640 kronor per barn och månad. 

Flerbarnstilläggen avskaffas på sikt genom att inga nya 
flerbarnstillägg beviljas efter utgången av 1995. 
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Rätt till bostadsbidrag för hushåll utan barn där någon 
av de sökande fyllt 29 år upphör. 

Inkomstgränserna för oreducerat bostadsbidrag höjs. 
För barnfamiljer till 117 000 kronor och för hushåll 
utan barn till 41 000 för ensamboende samt 58 000 
kronor för makar. 

De lägre bostadskostnadsgränserna höjs. För barn-
familjer till 2 000 kronor och för övriga hushåll till 
1 800 kronor. 

De övre bostadskostnadsgränserna för barnfamiljer 
höjs enligt följande: 
- 5 300 kronor för familjer med ett barn 
- 5 900 kronor för familjer med två barn 
- 6 600 kronor för familjer med tre barn 

Hel folkpension i form av ålderspension för ogift 
pensionär är 96 % av det minskade basbeloppet och för 
gift pensionär 78,5 % av det minskade basbeloppet. 
Hel folkpension i form av förtidspension/ sjukbidrag 
för ogift pensionär är 90 % av det minskade bas-
beloppet och för gift pensionär 72,5 % av det minskade 
basbeloppet. Det har inte längre någon betydelse om 
maken har pension eller inte. 

Ändrade regler för bostadstillägg till pensionärer (BST) 
- beräkning av bostadskostnad vid sammanboende: 
andelsberäkningen skall göras utifrån antalet boende i 
bostaden, både vuxna och barn. Inga särskilda skäl för 
annan fördelning. 
- förmögenhet i näringsverksamhet tas upp i inkomst-
beräkningen med ett nettobelopp. Avkastningen 
beräknas alltid till 5 % 
- personkretsen som har rätt till BST utökas till att 
omfatta alla i Sverige bosatta som uppbär pension 
enligt lagstiftning i en stat som ingår i EU eller EES 
- inkomstberäkningen för BST: i fortsättningen skall all 
pension, svensk och utländsk, utöver ett belopp 
motsvarande svensk folkpension plus pensionstillskott 
anses som inkomst. 

1996-04 
Utbildning som äger rum utanför Sverige kan vara 
arbetsmarknadsutbildning om utbildningen bedrivs i 
Sveriges närområde. 

1996-07 
Högkostnadsgränsen höjs till 2 200 kronor. Patient-
avgiften för inköp av läkemedel höjs till 170 kronor för 
det första läkemedlet och 70 kronor för varje ytterligare 
läkemedel som förskrivs vid samma tillfälle. 

Tandvårdstaxan höjs. Gäller längst t.o.m. utgången av 
juni 1997. 

Verksamhet på datortek får beviljas även den som har 
fyllt 25 år. 

Utbildningsbidrag lämnas i form av dagpenning till en 
sådan person med lägst 230 kronor per dag. 

Finansieringsbidraget höjs till 2 000 kronor per månad. 

Ändringarna i Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och i Lagen om assistans-
ersättning (LASS) innebär bl.a. 
- en definition av begreppen personlig assistans och 
grundläggande behov 
- att statlig assistansersättning kan ges om behov av 
personlig assistans för något eller flera av de grund-
läggande behoven uppgår till mer än i genomsnitt 20 
timmar i veckan. Därutöver kan assistansersättning ges 
för andra kvalificerade personliga behov i livsföringen 
om dessa inte tillgodoses på annat sätt 
- att som huvudregel assistansersättning inte ska utges 
för tid då man vistas i förskola, skola eller daglig verk-
samhet. Avsikten är från lagstiftarens sida att 
kommunen som huvudman på ett tydligare sätt ska ta 
sitt ansvar enligt bl.a. skollagen. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även 
för tid i förskola, skola eller daglig verksamhet. Social-
utskottet anger i sitt betänkande 1995/96 SoU 15 att 
assistansersättning i speciella situationer kan lämnas i 
fall där det exempelvis finns särskilda svårigheter att 
kommunicera, att hälsotillståndet gör att det är viktigt 
att den personliga assistenten finns till hands eller i 
situationer där det är särskilt angeläget att ha ett starkt 
begränsat antal personer knutna till sig. 
- att assistansersättning beviljas för ett visst antal 
timmar per vecka, månad, dock längst sex månader, då 
behov föreligger av personlig assistans (avräkningstid). 

För hushåll som söker nytt bostadsbidrag begränsas 
den bidragsgrundande bostadsytan enligt följande: 
- ungdomar utan barn 60 kvm 
barnfamiljer: 
- 1 barn 80 kvm 
- 2 barn 100 kvm 
- 3 barn 120 kvm 
- 4 barn 140 kvm 
- 5 barn eller flera 160 kvm 

Lag (1996:441) om ändring i lagen (1993:737) om 
bostadsbidrag träder i kraft. I huvudsak skall de nya 
reglerna tillämpas först på bidrag som avser tid från 
och med 1 januari 1997. Reglerna om begränsning av 
bostadsytan gäller dock för bidrag från och med 1 juli 
1996 för den som gör nyansökan om bostadsbidrag. 

1996-10 
En reviderad tandvårdstaxa träder i kraft (1996-10-15). 
De tidigare taxorna för allmäntandläkare, tand-
hygienister, tandsköterskor, tandtekniker samt för 
tandtekniskt material -ädelmetaller och dentala 
gjutmetaller undantaget ersätts av en enhetlig 
åtgärdstaxa. Patienten får själv betala hela kostnaden 
för ädelmetaller/gjutmetaller. Överstiger summan av 
arvodet under en behandlingsperiod 700 kronor men 
inte 13 500 kronor, betalar försäkringskassan 
tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 
35 %. Om arvodet överstiger 13 500 kronor betalas 
tandvårdsersättning för det överskjutande beloppet med 
70 %. Taxan gäller längst till utgången av december 
1997. 
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1996-12 
Lagen om underhållsstöd träder ikraft. Från och med 
februari 1997 ersätter underhållsstödet bidragsförskott, 
förlängt bidragsförskott och särskilt bidrag till vissa 
adoptivbarn med oförändrat belopp, 1 173 kr/månad. 
Försäkringskassan beslutar vilket belopp den bidrags-
skyldige ska betala. Underhållsbidrag under 1 173 
kr/månad anses därigenom betalt. Återbetalnings-
skyldigheten omräknas årligen på grundval av den 
taxerade inkomsten. Försäkringskassan kan efter 
ansökan besluta om anstånd. Den skuld som uppstår 
räntebeläggs. 

Tilläggsöverenskommelse till konventionen mellan 
Sverige och Chile om social trygghet (SFS 1996:1071) 
träder i kraft. 

1997-01 
Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare sänks till 
4,04 % (Lag 1996:1066). 

Sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare sänks till 
4,72 % (Lag 1996:1066). 

Allmän egenavgift till sjukförsäkring höjs till 5,95 % 
(Lag 1996:1065). 

Den Allmänna Löneavgiften höjs till 2,6 % (Lag 
1996:1067) 

Särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster höjs till 
22,42 % (Lag 1966:1068). 

Särskild löneskatt på pensionskostnader höjs till 
22,42 % (Lag 1966:1069). 

En arbetsgivare har varje månad rätt att göra avdrag på 
arbetsgivaravgiften med högst 5 % dock högst 2 500 
kronor. Avdraget skall belasta arbetsmarknadsavgiften. 
Gäller även egenföretagare. (Lag 1996:1218). 

Lönekostnadspålägg som betalas av statliga myndig-
heter höjs till 7,8 % (SFS 1996:1310). 

Nuvarande högkostnadsskydd delas upp i två separata 
högkostnadsskydd, ett för läkemedel och ett för öppen 
sjukvård. Högkostnadsgränsen för läkemedel blir 1 300 
kronor och för sjukvård högst 900 kronor. 

Patientavgifterna för läkemedel ändras. Patienten 
betalar 
- hela kostnaden för läkemedel upp till 400 kronor 
- 50 % av kostnaden mellan 400 kronor och 1 200 
kronor 
- 25 % av kostnaden mellan 1 200 kronor och 2 800 
kronor 
- 10 % av kostnaden mellan 2 800 kronor och 3 800 
kronor 

De kostnadsfria läkemedlen försvinner. Endast insulin 
kommer att vara kostnadsfritt i fortsättningen. 

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra 
kroppen ett läkemedel och för kontroll av medicinering 
kommer att bli kostnadsfria. 

Åldersgränsen för sammanräkning av barn i en familj 
höjs från 16 år till 18 år. 

Skrivningen i AFL 3:7 -sjukpenning vid sjukdom- har 
ändrats för att förtydliga att texten ”Vid denna 
bedömning skall bortses från arbetsmarknadsmässiga, 
ekonomiska, sociala och liknande förhållanden” syftar 
på sjukdomsbegreppet. Föreskriften syftar visserligen 
indirekt också på nedsättningen av arbetsförmågan, 
eftersom det skall vara sjukdom och ingenting annat 
som orsakar nedsättningen. Sjukpenning utges vid 
sjukdom som sätter ner den försäkrades arbetsförmåga 
med minst en fjärdedel. Vid bedömningen av om sjuk-
dom föreligger skall bortses från arbetsmarknads-
mässiga, ekonomiska, sociala och liknande 
förhållanden. 

Skattepliktiga förmåner (t ex fri bil) och kostnads-
ersättningar (t ex traktamenten) skall inte längre ingå i 
SGI. Vid beräkning av SGI skall semesterlön och 
semesterersättning beräknas till högst det belopp som 
skulle utgjort ersättning för utfört arbete under den tid 
semesterlönen/semesterersättningen kan anses mot-
svara. Detta medför att semesterlönetillägg inte längre 
skall räknas med i SGI. Vid beräkning av en årlig 
inkomst skall månadsinkomsten räknas upp med 
faktorn 12 i stället för enligt tidigare praxis med 12,20. 

 Utbildningsbidrag: 
- en ny förordning, förordningen om aktivitetsstöd, 
träder i kraft. Bestämmelserna om rätt till utbildnings-
bidrag till deltagare i arbetsmarknadsutbildning, 
arbetsplatsintroduktion, verksamhet på datortek och i 
yrkesinriktad verksamhet har tagits in i denna 
förordning. 
- en nyhet enligt förordningen om aktivitetsstöd är att 
utbildningsbidraget inte längre får räknas upp till 
motsvarande ersättning för heltidsarbete för den vars 
ersättning från arbetslöshetskassan grundas på 
ersättning för deltidsarbete.  
- en annan nyhet är att den som beviljas bidrag för start 
av egen näringsverksamhet får utbildningsbidrag. Detta 
innebär att bidraget får behållas vid sjukdom och 
tillfällig vård av barn m.m. 

Föräldraförsäkringen: 
-ersättningsnivån sänks till 75 % av den sjukpenning-
grundande inkomsten för föräldrapenningens 
pappa/mammamånad som tidigare ersattes enligt 85 % 
nivå. 
- en ny nivå om tre fjärdedels ersättning införs för 
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. 

Sjuklöneperioden förlängs från 14 dagar till 28 dagar. 

Arbetsgivare, vars sammanlagda beräknade löne-
kostnader för ett år inte överstiger 130 basbelopp, får 
möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot 
kostnader för sjuklön. 

Assistansersättningens högsta timbelopp är 183 kronor 
för 1997. 
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Reglerna för sjukpenning och förtidspension ändrade 
vad gäller bedömningen om arbetsförmågans nedsätt-
ning. Avsikten med regeländringarna är att sjukpenning 
och förtidspension mer uttalat än tidigare skall vara 
skydd vid medicinskt grundad nedsättning av arbets-
förmågan. Utrymmet för att vid bedömningen av 
arbetsförmågans nedsättning beakta andra faktorer än 
rent medicinska minskar jämfört med tidigare 
förhållanden. 

Den försäkrades arbetsförmåga skall i sista hand 
bedömas mot alla på arbetsmarknadens normalt 
förekommande arbeten och den som har förmåga att 
klara något sådant arbete på heltid skall anses ha full 
arbetsförmåga. Förändringar i arbetsinkomsten skall i 
princip inte längre ha betydelse för bedömningen av 
om arbetsförmågan är nedsatt. Vid arbetsförmåge-
bedömningen skall bortses från arbete utöver ett 
heltidsarbete när den försäkrade inte kan antas kunna 
återgå till sitt vanliga arbete eller till annat arbete hos 
arbetsgivaren. 

De särskilda s.k. ”äldrereglerna”, som innebär en 
mildare bedömning vid prövning av rätten till förtids-
pension för den som fyllt 60 år och som av medicinska 
skäl inte längre orkar arbeta, upphör att gälla. 

De nya sjukpenningreglerna tillämpas på alla sjukfall 
som passerar årsskiftet eller påbörjas efter årsskiftet. 
Den som ansökt om förtidspension/sjukbidrag senast 
den 31 december 1996 och, beträffande äldrereglerna 
fyller 60 år senast den 30 juni 1997, får sitt ärende 
prövat enligt gamla regler även om prövningen sker 
efter årsskiftet. 

Bostadsbidrag -nytt inkomstprövningssystem: 
Preliminärt bidrag på grundval av uppskattad inkomst 
för helt kalenderår. Slutligt bidrag fastställs efter 
inkomsttaxeringen för bidragsåret. För högt eller för 
lågt preliminärt bidrag justeras vid avstämningen. 
- inkomstbegreppet anknyts närmare till skattereglerna. 
- inkomst av näringsverksamhet justeras för vissa 
resultatreglerande åtgärder. 
- reavinst ingår i den bidragsgrundande inkomsten 
(BGI). 
- tillägg till BGI med 15 % av förmögenhet över 100 
000 kronor.  
- individuell inkomstgräns på 58 500 kronor per månad 
kan sänka bidraget med upp till 975 kronor/månad om 
ena maken har låg inkomst. 
- begränsning av den bidragsgrundande bostadsytan 
gäller för alla hushåll.  
- krav på 40 kvm bostad för sökande med enbart 
umgängesbarn. 
- räntekostnaden för småhus och bostadsrätter minskas 
med 3 % av lånebeloppet för att kompensera att 
egendomen stiger i värde.  
- skärpta regler för återbetalningsskyldighet. Det krävs 
inte längre att mottagaren förorsakat felutbetalning 
eller att han har bort inse att han fått för mycket bidrag. 

Regeringen har beslutat om ändrad utbetalningsdag 
beträffande barnbidrag och underhållsstöd för månaden 
december. Dessa bidrag ska i regel betalas ut den 20:e i 
månaden december. 

Folkpension till omställningspension, särskild efter-
levandepension och änkepension sänks från 96 % till 
90 % av det minskade basbeloppet. Samtidigt höjs 
pensionstillskottet till dessa ersättningar från 55,5 % 
till 61,5 % av det minskade basbeloppet. 

Omställningspension betalas i första hand ut under sex 
månader från dödsfallet (hittills har 12 månader gällt). 

Den del av bostadstillägget som kan ersättas med 
bostadstillägg, sänks till 83 % av bostadskostnaden i 
intervallet 100-4 000 kronor. 

Högsta skäliga bostadskostnad vid beräkning av 
särskilt bostadstillägg till pensionärer höjs till 5 200 
kronor och blir enhetlig för hela landet. 

1997-04 
Värdet av privatbostadsfastighet och privatbostad som 
pensionär äger men inte permanent bor i skall räknas in 
i förmögenheten vid beräkning av bostadstillägg till 
pensionärer (BTP). 

Folkpension och pensionstillskott till änkepension 
inkomstprövas. Dock skall inkomstprövning inte göras 
de första sex månaderna från dödsfallet eller så länge 
det finns barn under 12 år. Inkomstprövningen görs 
samordnat med bostadstillägg till pensionärer och 
enligt samma regler. 

1997-05 
Regeringen har beslutat att fr.o.m. maj ändra 
utbetalningsdagen för barnbidrag och underhållsstöd 
till den 20:e varje månad. 

1997-07 
Ny konvention mellan Sverige och Österrike om social 
trygghet träder i kraft (SFS 1997:265). 

Utbildningsbidrag i form av dagpenning lämnas med 
lägst 230 kronor per dag endast till den som uppfyller 
villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa eller 
kontant arbetsmarknadsstöd. Den som inte uppfyller 
villkoren för arbetslöshetsersättning eller kontant 
arbetsmarknadsstöd får dagpenning med 103 kronor 
per dag. Bestämmelserna om bidrag med 640 kronor 
per månad till deltagare som är under 25 år och inte 
uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning eller 
kontant arbetsmarknadsstöd slopas. Dessa deltagare får 
i stället dagpenning med 103 kronor per dag. Helt 
arbetslösa, som har fyllt 60 år men inte 65 år och som 
uppfyller vissa andra villkor, kan få kontant arbets-
marknadsstöd som benämns tillfällig avgångs-
ersättning. 
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Regeringen kan för särskilda projekt tillåta att arbets-
löshetsersättning lämnas till personer som deltar i 
försöksverksamheten, trots att dessa, enligt den 
definition lagarna bygger på, formellt sett inte är 
arbetslösa. Detta innebär bl.a. att kontant arbets-
marknadsstöd kan lämnas till personer som deltar i 
försöksverksamhet som regeringen beslutar om utan att 
de formellt sett är arbetslösa. 

SGI kan i vissa fall grundas på tidigare inkomst trots 
att den inte anmälts till försäkringskassan under den 
period arbetet pågick. 

Reglerna om SGI ändrade så att en försäkrad vars 
förtidspension/sjukbidrag dras in eller minskas eller 
vars sjukbidrag upphör, kan få tillbaka den SGI som 
han hade innan förtidspension/sjukbidrag beviljades, 
om han är arbetslös, beredd att ta ett erbjudet arbete 
och inte har fyllt 65 år. 

Tid med förtidspension/sjukbidrag får inräknas i 240-
dagarsvillkoret i föräldraförsäkringen. 

Ändrade regler för bidrag vid adoption av utländska 
barn. De ändrade reglerna gäller för barn som kommer 
till Sverige från 1 juli 1997. 
- Sverige har anslutit sig till Haag-konventionen om 
skydd av barn och samarbete vid internationella 
adoptioner. Enligt artikel 23 i konventionen skall 
Sverige godta en adoption som enligt intyg av behörig 
myndighet i det land där barnet kommer ifrån 
genomförs 
-adoptionskostnadsbidragets storlek blir i fortsätt-
ningen 24 000 kr per barn oberoende av vilket land 
barnet kommer ifrån. 

1997-08 
Receptfria läkemedel kan inte längre skrivas ut med 
rabatt. Om läkemedlet behövs för behandling av sådan 
långvarig sjukdom för vilken erfordras kontinuerlig 
behandling under minst ett år, eller återkommande 
behandling under minst tre månader per behandlings-
period, får det emellertid förskrivas inom ramen för 
högkostnadsskyddet. 

Högkostnadsskydd får inte avse större mängd läke-
medel eller andra varor än vad som beräknas gå åt 
under 90 dagar. Fr.o.m. 1998-08 gäller att förskrivning-
en får expedieras på nytt först efter minst 45 dagar. Om 
det föreligger särskilda skäl, såsom en styrkt utlands-
vistelse p.g.a. arbete eller studier, får förskrivningen 
expedieras dessförinnan. 

1997-09 
Assistansersättningen utbetalas med ett schablonbelopp 
per timme. Beloppet fastställs av regeringen. För 1997 
är beloppet 164 kronor per timme. Finns det särskilda 
skäl kan utbetalning ske med ett högre timbelopp, dock 
högst med 12 %. 

Ett flertal ändringar i RFV:s föreskrifter om assistans-
ersättning (RFFS 1997:10) 

1997-10 
Arvodesbeloppen inom tandvårdsförsäkringen höjs 
med 1,9 %. Den nedre gränsen för tandvårdsersättning 
höjs från 700 kronor till 1 300 kronor. 

”Fuskpropen” 1996/97:121 resulterar i lagändring bl.a. 
i lagen om assistansersättning. Utrednings- och 
kontrollmöjligheterna förbättras och lagregleras 
generellt för hela socialförsäkringen. Uppgifter lämnas 
på heder och samvete. 

1997-11 
För den som beviljats assistansersättning skall 
kommunen ersätta kostnaderna för de 20 första 
timmarna per vecka. 

Genom en ändring i bilstödsförordningen skall bilstöd 
bara kunna betalas ut inom ramen för beviljat anslag. 
Förändringen innebär att när anslaget är förbrukat får 
utbetalningar av nya bilstöd vänta till nästa budgetår. I 
beslut om bidrag skall det även anges när bidraget 
tidigast kan betalas ut och beviljat anslag måste 
användas inom sex månader. 

Garantinivå för bostadskostnad i vissa fall införs i 
lagen om bostadsbidrag. 

1997-12 
Folkpension, ATP och bostadstillägg betalas ut den 
18:e i månaden till dem som är födda på dag 1–15 och 
den 19:e till dem som är födda på dag 16–31. 

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en 
omedelbart därpå följande helgdag, ska pensionen 
kunna lyftas på närmast följande vardag. 

Om utbetalningsdagen infaller på en lördag eller på 
midsommarafton, skall pensionen kunna lyftas närmast 
föregående vardag. 

Utbildningsbidragens lägsta respektive högsta 
dagpenningnivå för den som uppfyller villkoren för 
ersättning från arbetslöshetskassa höjs till 240 kronor 
respektive 580 kronor per dag (1997-12-29). 

1998-01 
Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs till 
7,90 %. 

Sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare höjs till 
8,66 %. 

Folkpensionsavgiften för arbetsgivare och 
egenföretagare höjs till 6,83 %. 

Tilläggspensionsavgiften för arbetsgivare och 
egenföretagare sänks till 6,40 %. 

Arbetsskadeavgift för egenföretagare sänks till 1,38 %. 
Lag 1997:938. 

Den allmänna löneavgiften höjs till 4,48 %. Lag 
1997:939. 

Det totala avgiftsuttaget för arbetsgivare är 33,03 % 
fr.o.m. 1998. 

36 (65) 



~ Forsakringskassan  
FÖRÄNDRINGAR INOM SOCIALFÖRSÄKRINGS- 
OCH BIDRAGSOMRÅDENA 

Avdelningen för analys och prognos Datum  
Verksamhetsområde statistisk analys 2014-03-03  
 

Allmän egenavgift till sjukförsäkring upphör fr.o.m. 
1998. Lag 1997:936. 

Allmän pensionsavgift som förs till Allmänna 
pensionsfonden höjs till 6,95 %. Lag 1997:936. 

Särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster höjs till 
24,26 %. Lag 1997:940. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader höjs till 
24,26 %. Lag 1997:941. 

En arbetsgivare har varje månad rätt att göra avdrag på 
arbetsgivaravgiften med 5 % av underlaget, dock högst 
3 550 kronor. Avdraget skall belasta arbetsmarknads-
avgiften. Gäller även egenföretagare. Lag 1997:437. 

Lönekostnadspålägg som har betalats av statliga 
myndigheter upphör fr.o.m. 1998 och ersätts med en 
försäkringsmässigt beräknad premie till statens 
avtalsförsäkringar som skall betalas till SPV. Lag 
1997:908. 

Kostnadsansvaret för läkemedel i öppenvård m.m. förs 
över från staten till landstingen. Läkemedelsförmånen 
är dock fortfarande en statligt reglerad förmån. 

Tillfällig vård i s.k. övergångsboende jämställs med 
vård på sjukhus för rätt till tillfällig föräldrapenning. 

För att ha rätt till sjukpenning måste den försäkrades 
SGI uppgå till minst 24 % av basbeloppet (AFL 3 kap 
1 §). 

Två nya arbetsmarknadsåtgärder, för vilka utbildnings-
bidrag skall lämnas, IT-utbildning och utvecklings-
garanti, införs. Till deltagare i utvecklingsgaranti 
lämnas utbildningsbidrag under förutsättning att 
deltagaren uppfyller villkoren för ersättning från 
arbetslöshetskassa. 

Utbildningsbidraget skall inte minskas med 
änkepension. 

Rätten till utbildningsbidrag, som lämnas under högst 
14 dagar vid sommaruppehåll, slopas för den som 
deltar i en särskild upphandlad arbetsmarknads-
utbildning. 

Administrationen av finansieringsbidrag flyttas från 
försäkringskassorna till länsarbetsnämnderna. 

En ny förmån, ersättning för generationsväxling på 
arbetsmarknaden, s.k. generationsersättning införs 
(SFS 1997:1287). En äldre arbetstagare, som har fyllt 
63 år och haft en sammanhängande anställning i minst 
två år omedelbart före generationsväxlingen, kan i 
överenskommelse med arbetsgivaren lämna arbets-
marknaden i förtid. För att generationsväxling skall 
kunna ske skall arbetsgivaren genom överenskommelse 
med länsarbetsnämnden åta sig att betala ett finansie-
ringsbidrag till staten med 25 % av den ersättning som 
den äldre får. Vidare skall arbetsgivaren tillsvidare-
anställa en yngre långtidsarbetslös person som fyllt 20 
år men inte 35 år och som anvisas av länsarbets-
nämnden. 

Den äldre får en månatlig ersättning för generations-
växling med en tolftedel av 80 % av den sjukpenning-
grundande inkomsten och som hänför sig till 
anställningen som lämnas, dock högst 14 400 kronor 
per månad. 

Länsarbetsnämnden beslutar om generationsväxling 
efter det att nämnden godkänt nyanställning och 
överenskommelse träffats med arbetsgivaren. 

Länsarbetsnämnden skall även ta tillvara statens rätt 
avseende betalningen av finansieringsbidrag. 

Försäkringskassan beräknar och betalar ut generations-
ersättningen till arbetstagaren. 

En ny, allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäk-
ring införs. Samtidigt bildas en ny, kompletterande 
arbetslöshetskassa. Till följd av detta upphävs 
bestämmelserna om kontant arbetsmarknadsstöd och 
administrationen av kontant arbetsmarknadsstöd hos 
försäkringskassorna avvecklas. 

Ersättningsnivån höjs till 80 % för följande 
dagersättningar:  
- sjukpenning 
- rehabiliteringspenning  
- föräldrapenning  
- tillfällig föräldrapenning  
- havandeskapspenning  
- närståendepenning  
- särskild sjukpenning för statliga personskadeskyddet  
- sjuklön 

Den minskningsregel som finns inom sjukpenning-
försäkringen ändras så att kompletterande ersättning får 
ges även efter den 90:e dagen utan att sjukpenningen 
minskas till en sammanlagd nivå om 90 % av vad den 
försäkrade skulle ha haft i lön om han eller hon varit i 
arbete. 

All ersättning från kollektivavtalad gruppsjukförsäk-
ring, och inte enbart sådan som fastställs mellan arbets-
marknadens huvudorganisationer, skall likställas med 
lön från arbetsgivaren under sjukdom. 

Ett utökat högriskskydd införs för sökande som har en 
sådan sjukdom som medför risk för en eller flera längre 
sjukperioder under en tolvmånadersperiod. En arbets-
givare som har haft kostnader för sjuklön för en arbets-
tagare som omfattas av ett sådant beslut får ersättning 
från kassan, dock inte för karensdagen (SFS 1997:562, 
567, 569). 

Riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
Gemensamma verksamhets- och handlingsplaner bör 
upprättas på central myndighets- och regionnivå liksom 
program för gemensam utbildning. Kassorna ges 
möjlighet att bedriva olika projekt i syfte att bl.a. uppnå 
samverkansvinster (18 kap 5 § AFL). 

Ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter om 
assistansersättning RFFS 1997:29. Från 1998-01-01 får 
försäkringskassan återigen möjlighet att medge 
undantag från kravet på att lämna tidsredovisning för 
varje månad och assistent till försäkringskassan. 
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Lagen om statligt personskadeskydd (LSP). Sjuk-
penning vid den s.k. skyddstidens utgång lämnas med 
80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten efter 
avdrag med en karensdag. Vissa ändringar om sjuk-
penningunderlag, livränteunderlag och särskild 
sjukpenning. Även ersättning för nödvändiga vård- och 
läkemedelskostnader inkl. nödvändiga kostnader för 
resor i samband med vård. 

Vårdbidrag:  
- kan utges med beaktande enbart av merkostnader. 
Sådana merkostnader får bestämmas till två olika 
nivåer, 36 % eller 62,5 % av basbeloppet. 
- kan betalas ut till föräldrar för barn som vårdas på 
institution längre tid än sex månader. Det kan utgå i 
högst 12 månader.  
- Samtidigt med dessa regeländringar byts begreppet 
handikappad ut mot begreppet funktionshindrad och 
begreppet psykiskt utvecklingsstörd mot begreppet 
utvecklingsstörd. 

Barnbidragen höjs och flerbarnstilläggen återinförs. 

Bostadsbidragen: Det särskilda bidraget för hushåll 
med mer än tre barn slopas som en följd av att 
flerbarnstillägget återinförs. 

Räntebidrag för bostad skall inte längre ingå i den 
bidragsgrundande inkomsten. 

Genom ändring i lagen om homosexuella sambor kan 
dessa hushåll erhålla bostadsbidrag. 

Vid inkomstprövning av folkpension i form av änke-
pension skall pensionsförsäkring och pensionsspar-
konto inte medräknas i årsinkomsten. Kapital som 
betalats in till pensionsförsäkring/pensionssparkonto 
skall inte heller ingå i den förmögenhet som fastställs. 

Ersättningsnivån i bostadstillägget till pensionärer höjs 
från 83 % till 85 % av bostadskostnaden mellan 100 
och 4 000 kronor. 

Vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer som 
har sin bostad i särskild boendeform skall värdet av 
sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som 
avses i 5 § Kommunalskattelagen inte beaktas om den 
utgör permanentbostad för pensionärens make. 

Vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer skall 
utbildningsbidrag ingå i årsinkomsten. 

Den nedre åldersgränsen för förtida uttag av ålders-
pension höjs till 61 år för personer födda 1938 eller 
senare. 

För den som har förtidspension/sjukbidrag och egen 
arbetsskadelivränta gäller att arbetsskadelivräntan 
påverkar det särskilda grundavdraget. 

1998-04 
Länsarbetsnämnden (Lan) skall återkalla anvisningen 
om arbetsplatsintroduktion om arbetsgivaren i strid 
med sin skriftliga överenskommelse med Lan inte 
betalar finansieringsbidraget. 

Överenskommelse mellan Sverige och Litauen om 
utgivande av sjukvårdsförmåner träder i kraft (SFS 
1998:185). 

Sjuklöneperioden sänks från 28 dagar till 14 dagar. 

Man och kvinna som lever tillsammans och är skrivna 
på samma adress jämställs med makar vid beräkningen 
av bostadstillägg till pensionärer om inte skäl visas för 
annat. 

1998-05 
Överenskommelse mellan Sverige och Lettland om 
utgivande av sjukvårdsförmåner träder i kraft 
(SFS 1998:186). 

1998-06 
Deltagare i särskild upphandlad arbetsmarknads-
utbildning får behålla utbildningsbidraget vid ledighet 
som är en följd av att en utbildningsanordnare gör ett 
tillfälligt uppehåll i sin verksamhet, dock under högst 
14 kalenderdagar under perioden juni-augusti. 

1998-07 
Läkemedelsförmånen administreras av Socialstyrelsen. 

Utbildningsbidraget kan lämnas med samma belopp 
som deltagaren skulle ha fått i arbetslöshetsersättning, 
dock lägst med 240 kronor om vissa villkor är upp-
fyllda. Detta gäller även när en deltagare, som under en 
pågående heltidsutbildning vilken har föregåtts av 
sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst fem 
månader, gör ferieuppehåll i dessa studier och då deltar 
i arbetsmarknadsåtgärd med utbildningsbidrag. 

Utbildningsbidragets dagpenning kan minskas med 
ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för 
vissa föräldrar (TUFF). 

Bestämmelserna om att socialförsäkringsnämnderna 
skall ompröva vissa tjänstemannabeslut samt beslut 
som gäller återbetalningsskyldighet upphör. 
Nämnderna skall inte heller avgöra ärenden som rör 
familjebidrag i form av näringsbidrag, vissa ärenden 
om bostadsbidrag, ärenden som rör delpension samt 
ärenden om eftergift av underhållsstöd. 

Socialförsäkringsnämnderna skall inte längre pröva 
frågor om: 
- eftergift av återbetalningsskyldighet enligt lagen om 
underhållsstöd (dock skall ärenden om eftergift enligt 
de upphävda lagarna om bidragsförskott och förlängt 
bidragsförskott fortfarande prövas av socialförsäkrings-
nämnderna) 
- bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag 
- näringsbidrag enligt lagen om handläggning av vissa 
ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret. 

Om en ansökan kommit in före den 1 juli 1998 men 
inte är avgjord av socialförsäkringsnämnden före detta 
datum skall de nya bestämmelserna tillämpas. 
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Inom de olika bidragsformerna skall socialförsäkrings-
nämnderna inte heller längre ompröva beslut om 
återbetalningsskyldighet när det belopp som utbetalats 
felaktigt överstiger 10 % av basbeloppet. 

Enligt övergångsbestämmelser gäller de tidigare 
lydelserna i fråga om beslut som har meddelats före 
den 1 juli 1998. 

1998-10 
Vid återbetalningsskyldighet för underhållsstöd 
föreligger rätt till umgängesavdrag även när barnet 
varit hos den bidragsskyldige under minst sex hela 
dygn under en kalendermånad. 

1999-01 
Försäkringskassornas styrelser tillsätts av Regeringen. 

Socialavgifter - förändringar (Lag 1998:679 och 
1998:700) 
- sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare sänks till 
7,50 % 
- sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare höjs till 
8,23 % 
- folkpensionsavgiften upphör 
- efterlevandepensionsavgift skall betalas med 1,70 % 
för både arbetsgivare och egenföretagare 
- tilläggspensionsavgiften har bytt namn till ålders-
pensionsavgift. Avgiftsuttaget är oförändrat 6,40 % för 
både arbetsgivare och egenföretagare 
- föräldraförsäkringsavgift skall betalas med 2,20 % för 
både arbetsgivare och egenföretagare 
- delpensionsavgiften upphör 
- arbetarskyddsavgiften upphör 
- lönegarantiavgiften upphör 
- arbetsmarknadsavgiften höjs till 5,84 % för 
arbetsgivare 
- den allmänna löneavgiften höjs till 8,04 % 
- det totala avgiftsuttaget för arbetsgivare är 33,06 % 
- särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster, 
avgiftsuttaget oförändrat 24,26 % 
- särskild löneskatt på pensionskostnader, avgifts-
uttaget oförändrat 24,26 % 

En ny tandvårdsförsäkring träder i kraft. 

Inriktningen är att ge alla vuxna ett ekonomiskt stöd för 
den vardagliga hälsobefrämjande tandvården, s.k. bas-
tandvård. Personer som har ett väsentligt ökat behov av 
tandvård p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionshinder 
får ett särskilt ekonomiskt stöd. 

Försäkringen omfattar också ett särskilt högkostnads-
skydd för mer omfattande och kostnadskrävande 
behandlingar med protetik och vid tandreglering. 

Med bastandvård avses bl.a. undersökning, före-
byggande åtgärder, tandutdragning och fyllningar. Det 
finns möjlighet att teckna abonnemang för bastandvård. 

Vårdgivaren har det ekonomiska och administrativa 
ansvaret inför försäkringskassan. Med vårdgivare avses 
antingen verksamhet som bedrivs i offentlig regi eller 
företag som bedriver tandvårdsverksamhet, oavsett 
företagsform. 

Anslutningsbegränsningen till försäkringskassan 
upphör och ersätts med en anmälan till försäkrings-
kassan. 

Fri prissättning införs på tandvård vilket innebär att 
vårdgivaren fastställer priset och därmed patient-
avgiften. Tandvårdsersättning lämnas med fasta 
krontalsbelopp (s.k. grundbelopp) per utförd åtgärd 
enligt tandvårdstaxan. För protetiska arbeten och vid 
tandreglering lämnas tandvårdsersättning efter avdrag 
av ett karensbelopp. För personer som har ett väsentligt 
ökat tandvårdsbehov till följd av långvarig sjukdom 
eller funktionshinder kan tandvårdsersättning lämnas 
med dubbelt grundbelopp vid bastandvård och utan 
karensbelopp vid bl.a. protetisk behandling. För vård 
som utförs av tandläkare eller tandhygienist som fyllt 
65 år lämnas ingen tandvårdsersättning. Tandvårds-
ersättning lämnas inte för amalgamfyllningar. 

Sjuklön. Arbetsgivare med färre än femtio anställda 
ska inte längre lämna uppgift till Riksförsäkringsverket 
om korta sjukfall med sjuklön bland de anställda. 

En ny arbetsmarknadsåtgärd, arbetspraktik, som 
ersätter arbetsplatsintroduktion och arbetslivsutveck-
ling, införs. I samband med införandet av arbetspraktik 
förenklas och harmoniseras flera arbetsmarknads-
politiska åtgärder där aktivitetsstöd i form av 
utbildningsbidrag lämnas. Därför sammanförs de 
bestämmelser som styr arbetsmarknadsutbildning, 
yrkesinriktad rehabilitering och bidrag till start av 
näringsverksamhet till en och samma förordning där 
också den nya åtgärden, arbetspraktik, ingår (SFS 
1998:1784). Dessa ändringar innebär även följd-
ändringar i förordningen (1996:1100) om aktivitets-
stöd, förordningen (1997:405) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten och införandet av en ny lag om 
arbetsmarknadspolitiska aktiviteter som upphäver 
lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion och lagen 
(1997:1266) om arbetslivsutveckling (SFS 1998:1790, 
1998:1786, 1998:1781). Övergångsbestämmelser har 
utfärdats till de nya, upphävda och ändrade 
författningarna. 

Kravet för att få hel förtidspension/sjukbidrag mildras. 
Kravet var tidigare att arbetsförmågan skulle vara helt 
nedsatt för att kunna bevilja hel pension. Från 1999-01 
räcker det att arbetsförmågan är i det närmaste helt 
nedsatt. 

En ny lag om särskilda insatser för personer som får tre 
fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag införs (SFS 
1998:1755). En ny förordning om ersättning för 
särskilda insatser för personer som får tre fjärdedels 
förtidspension eller sjukbidrag införs (SFS 1998:1773). 

39 (65) 



~ Forsakringskassan  
FÖRÄNDRINGAR INOM SOCIALFÖRSÄKRINGS- 
OCH BIDRAGSOMRÅDENA 

Avdelningen för analys och prognos Datum  
Verksamhetsområde statistisk analys 2014-03-03  
 

Lagen har till syfte att ge personer med tre fjärdedels 
pension möjlighet till egen försörjning på den fjärde-
dels arbetsförmåga som återstår. I första hand ska den 
försäkrade erbjudas ett arbete på den reguljära arbets-
marknaden. Är detta inte möjligt gäller anställning med 
lönebidrag. Om inte heller detta är möjligt ska den 
försäkrade erbjudas ett arbete hos Samhall AB. 

Försäkringskassan ansvarar för att länsarbetsnämnden 
får uppgift om de personer som bedöms stå till arbets-
marknadens förfogande för arbete på en fjärdedels 
heltidsarbete. Försäkringskassan ansvarar även för att 
länsarbetsnämnden respektive Samhall AB får 
ersättning för de kostnader de har för lönebidrag 
respektive anställning. 

Assistansersättningens schablonbelopp höjs från 168 
till 173 kr/timme. Personer som har särskilda skäl kan 
få ersättning med högre belopp, högst 194 kronor per 
timme. 

Lagen om statligt personskadeskydd (LSP) gäller även 
för den som utför samhällstjänst, ungdomstjänst eller 
sådant oavlönat arbete som kan föreskrivas inom ramen 
för intensivövervakning med elektronisk kontroll. 

Tidigare underrättades en bidragsskyldig förälder 
genom delgivning när ansökan om underhållsstöd 
kommit in till försäkringskassan. Detta förfaringssätt 
tas nu bort. 

Räntan för obetalda underhållsstöd (återbetalnings-
beloppet) minskas från 5,4 % till 4,1 %. 

Den nya allmänna pensionen, som ersätter ATP och 
folkpension, införs. Vissa regler kommer dock att gälla 
fr.o.m. 2001 och 2003. Personer som är födda 1938-
1953 får pension från båda systemen och ju senare man 
är född desto mer får man från det nya systemet. Födda 
1954 och senare får hela sin pension det nya systemet. 

Pensionssystemet består av tre delar: Inkomstpension, 
garantipension och premiepension. 

Inkomstpension bygger på alla inkomster under den 
aktiva tiden upp till ett tak strax under 25 000 kronor i 
månaden år 1999. Garantipensionen är till för dem som 
inte har tjänat in till någon pension alls eller har låg 
inkomstpension. Pensionsavgiften är 18,5 procent på 
inkomsten. 16 procent går åt för att betala dagens 
pensionärer samtidigt som man själv får motsvarande 
pensionsrätter för sin egen framtida pension, 2,5 
procent går till premiepension och placeras av den 
enskilde i olika fonder. Före pensioneringen följer de 
intjänade pensionsrätterna den allmänna inkomst-
utvecklingen i samhället. Premiepensionen växer med 
den avkastning det blir på de fonder man valt. 

Man får pensionsrätt även för tid då man har små barn 
oavsett man är föräldraledig eller inte, för plikttjänst-
göring (t ex värnplikt) och för högre studier. De 
pensionsrätter som gäller barnår kan fördelas mellan 
föräldrarna. Skattepliktiga ersättningar från social- och 
arbetslöshetsförsäkringarna är också pensions-
grundande. 

Premiepensionsmyndigheten hanterar val och byten av 
fonder och försäkringskassorna inkomstpensionen och 
garantipensionen. Riksförsäkringsverket svarar för 
utbetalningar och är tillsynsmyndighet för försäkrings-
kassorna och Premiepensionsmyndigheten. Det första 
valet av fonder sker hösten 2000. Den som inte aktivt 
väljer fond får sina pengar placerade i Premiespar-
fonden inom AP-fonden. Den ger en relativt riskfri och 
därmed möjligen lägre avkastning. 

Det finns ingen övre åldersgräns för att ta ut pensionen. 
Man kan gå i pension från 61 års ålder men då blir 
pensionen lägre. Ju längre man arbetar och tjänar in till 
sin pension desto högre blir den. Garantipensionen 
betalas ut fr.o.m. 65 årsmånaden. 

Varje år får alla berörda en information om hur mycket 
man har tjänat in totalt sett till sin pension och hur 
mycket man kan placera för premiepensionen. Tanken 
är att man med den informationen ska kunna ta 
ställning till sin framtida pensionering. Den totala 
pensionen påverkas också av om man får pension från 
arbetsgivaren eller har privat pensionssparande. 

För personer födda 1938 och 1939 som gör förtida 
uttag av sin ålderspension gäller att folkpensionen 
beräknas i 30-delar i förhållande till hur många år med 
ATP-poäng som tillgodoräknats. För att kunna göra 
förtida uttag krävs att det finns minst tre år med ATP-
poäng. Pensionstillskott betalas inte ut till dessa 
personer. De omfattas inte heller av de särskilda skatte-
regler som finns för folkpensionärer (särskilt grund-
avdrag). 

I de fall ansökan om ålderspension måste göras kan 
pensionen betalas ut tidigast fr.o.m. månaden efter 
ansökningsmånaden. Undantag gäller för personer som 
har särskild efterlevandepension eller förtidspension 
före den månad som 65-årsdagen infaller. För dessa 
gäller fortfarande tre månaders retroaktivitet. 

Har ålderspension helt eller delvis återkallats en gång 
får ny återkallelse göras tidigast efter ansöknings-
månaden. Till exempel en person som har hel ålders-
pension har begärt att i stället få halv ålderspension. 
Om han eller hon sedan begär att få den halva 
pensionen ändrad till en fjärdedels pension tar det 
minst sex månader innan ändringen genomförs. 

Pensioner som understiger 2 400 kronor per år betalas 
inte längre ut varje månad utan två gånger per år (juni 
och december). Undantag finns t.ex. om pensionären 
också har bostadstillägg. Bostadstillägg till pensionärer 
lämnas med 90 % (tidigare 85 %) av bostadskostnaden 
per månad av den del som överstiger 100 kronor men 
inte 4 000 kronor. 

Kommunerna ges möjlighet att betala ut 
kompletterande bostadstillägg t.o.m. år 2000. 

Folkpension och ATP beräknas åter på det fulla 
basbeloppet. Basbeloppet benämns från år 1999 
prisbasbeloppet. 
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Om kraven för tillgodoräknande av hemlandsår är 
uppfyllda vid beräkning av pension skall som tid i 
hemlandet räknas tid till tidpunkten för ankomsten i 
Sverige. Detta gäller dem som beviljats uppehålls-
tillstånd i Sverige i januari 1999 eller senare. 

För personer födda 1938 eller senare betalas arbets-
skadelivränta ut längst t.o.m. månaden före 65-
årsmånaden. 

Delpension. Möjligheterna att få delpension upphör vid 
utgången av år 2000. Redan beviljade förmåner löper 
även efter år 2000. Likaså kommer delpension att 
betalas ut även efter år 2000 till personer som har 
ansökt senast år 1999, men där förmånen ska börja 
betalas ut först under år 2000. 

Socialförsäkringsnämnder skall inte längre fatta beslut 
om att avstå från krav på återbetalning av bidrags-
förskott. 

1999-04 
Försäkringskassornas styrelser utser ledamöterna i 
socialförsäkringsnämnderna och beslutar om antalet 
nämnder i kassan och vilket verksamhetsområde varje 
nämnd skall ha. 

Underhållsstöd  
- Om den bidragsskyldige kan antas komma att 
slutbetala förfallna återbetalningsbelopp, får indrivning 
begäras senare än två månader, dock senast fem 
månader efter det att fordran skulle ha betalats. 

1999-05 
Bostadsbidrag (1999-05-15). 
 - Försäkringskassans möjligheter att efterge krav på 
återbetalningsskyldighet av bostadsbidrag vidgas. Detta 
gäller för bidragstagare som under överskådlig tid 
(minst ett år) inte kommer att kunna fullgöra sin 
återbetalningsskyldighet. För att få eftergift krävs att 
bidragstagaren fullgjort anmälningsskyldigheten till 
försäkringskassan.  
- Hushåll som fått ett för högt preliminärt bostads-
bidrag för år 1997 ska betala tillbaka mellanskillnaden 
(mellan preliminärt och slutligt bostadsbidrag) men de 
slipper betala den extra avgiften. 

1999-06 
Pensionstillskott till ålderspension är maximalt 56,9 % 
av prisbasbeloppet, pensionstillskott till förtidspension/ 
sjukbidrag 112,9 % och till änkepension, omställnings-
pension, förlängd omställningspension och särskild 
efterlevandepension 66,9 %. Höjningen av pensions-
tillskottet med 1,4 procentenheter gäller under tiden 
juni 1999 till och med november år 2000. Genom detta 
kompenseras pensionärer med låg pension för det 
försämrade högkostnadsskyddet för läkemedel. För år 
2000 är maximalt pensionstillskott för en ålders-
pensionär 20 825 kronor, för en förtidspensionär 
41 321 kronor och till änkepension, omställnings-
pension och särskild efterlevandepension 23 021 
kronor/år. 

1999-07 
Arbetsskadeförsäkring. Tidigare förordning om FN-
tjänst ersätts av ny lag som gäller alla anställda i 
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. För den som 
tjänstgör i internationell fredsbefrämjande verksamhet 
är risken att skadas högre än i många andra verk-
samheter. Vissa regler införs för att förbättra det 
socialrättsliga skyddet. Försäkringskassan skall pröva 
om en personskada har uppstått i arbetet enligt lagen 
om arbetsskadeförsäkring. Man tillämpar de bevis-
regler som är förmånligast, dvs. antingen reglerna 
enligt arbetsskadeförsäkringen eller reglerna om 
Statligt personskadeskydd. Har skada uppstått under 
fritid kan den ge rätt till ersättning enligt lagen om 
arbetsskadeförsäkring. 

2000-01 
Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare är höjd till 
8,50 %. Sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare är 
höjd till 9,23 %. 

Ålderspensionsavgiften är höjd till 10,21 %. Gäller 
både arbetsgivare och egenföretagare. 

Den allmänna löneavgiften är sänkt till 3,09 %. 

Det totala avgiftsuttaget för arbetsgivare är 32,92 % för 
år 2000. 

Den allmänna pensionsavgiften är höjd till 7,0 %. Lag 
1999:965. 

Särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster, 
avgiftsuttaget för år 2000 är oförändrat 24,26 %. Lag 
1999:1263. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader, avgiftsuttaget 
för år 2000 är oförändrat 24,26 %. Lag 1999:1273. 

Nytt begrepp införs för personer som inte blir folkbok-
förda i Sverige, s.k. samordningsnummer. Personer 
som inte är folkbokförda kommer att tilldelas ett 
särskilt identifikationsnummer, s.k. samordnings-
nummer. Samordningsnummer är konstruerat som ett 
personnummer. Skillnaden är att födelsedagen adderas 
med 60, t.ex. 460672-0011. Detta innebär att person-
nummer endast tilldelas de personer som är folkbok-
förda här i landet. 

Högsta dagkalenderdagsberäknade sjukpenning, 
föräldrapenning m.fl. dagersättningar blir 602 
kronor/dag. 

Inom föräldraförsäkringen införs nya regler vid fler-
barnsfödsel, för varje barn utöver det andra (trillingar, 
fyrlingar osv.) betalas föräldrapenning ut enligt 
sjukpenningnivån för samtliga tillkommande 180 
dagar. Detta innebär att för trillingar, fyrlingar osv. 
höjs garantinivån till sjukpenningnivå. 
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Inkomsten av arbete under prövotiden vid vilande 
förtidspension (se nedan) ska inte läggas till grund för 
SGI för den del som avser pension. Det innebär att om 
den försäkrade begär dagersättning (t ex sjuk- eller 
föräldrapenning) under prövotiden har han inte rätt till 
ersättning för den del som avser pensionen. Inkomsten 
av arbete som den försäkrade har under period med 
vilande förtidspension kan läggas till grund för SGI. 
Det innebär att om den försäkrade begär dagersättning 
under period då förtidspensionen är förklarad vilande 
har han/hon möjlighet att få dagersättning enligt 
gällande regler. 

Nya regler om vilande förtidspension träder ikraft. En 
försäkrad som uppburit förtidspension under minst ett 
år får, efter ansökan och beslut om detta, behålla 
förtidspensionen under högst tre kalendermånader, 
samtidigt som han eller hon prövar att arbeta. Om den 
försäkrade därefter fortsätter att arbeta kan han eller 
hon efter ansökan få pensionen förklarad vilande till 
den del den försäkrade arbetar och därmed utnyttjar 
arbetsförmåga som förutsattes inte finnas när 
pensionen beviljades. Under en period om tolv 
kalendermånader, de tre månadernas prövotid inräknad, 
kan den försäkrade pröva att arbeta, utan att rätten att 
få tillbaka pensionen går förlorad. Pensionen kan 
vilandeförklaras helt, med tre fjärdedelar, halvt och 
med en fjärdedel. Förtidspension som förklarats 
vilande betalas inte ut för den tid som vilande-
förklaringen avser. Under det första året kan den 
försäkrade när som helst begära att få tillbaka 
pensionen, utan att försäkringskassan prövar rätten till 
fortsatt pension. 

Efter de första tolv månaderna av förvärvsarbete och 
vilande pension kan den försäkrade, som fortsätter att 
arbeta, ansöka om att få ha pensionen vilande i 
ytterligare upp till 24 kalendermånader. Under den 
tiden upphör inte det ursprungliga beslutet om rätt till 
pension. Om den försäkrade under denna tid anmäler 
att han eller hon åter önskar få tillbaka pensionen, sker 
emellertid en prövning av den fortsatta rätten till 
pension. Också när beslutet om vilande förtidspension 
löper ut efter tre år skall den fortsatta rätten till pension 
prövas. 

Arbetsskadelivränta som är samordnad med förtids-
pension förklaras också vilande när pension görs 
vilande på grund av förvärvsarbete. 

Under det första året med vilande pension har den 
försäkrade kvar rätten att få bostadstillägg för 
pensionärer, om reglerna för inkomstberäkning medger 
detta. 

Den försäkrade har rätt att uppbära sjuklön under 
prövotid och tid med vilande pension. 

Under tid med vilande pension har den försäkrade rätt 
att få SGI fastställd och att uppbära sjukpenning och 
annan dagersättning. 

Den försäkrade kan begära att vilandeförklaringen 
upphör. Pensionen börjar då betalas ut igen. Under 
andra och tredje året skall dock kassan vid en sådan 
begäran ompröva rätten till fortsatt pension. Försäk-
ringskassan kan, utan att den försäkrade begärt det, 
upphäva vilandeförklaringen under vissa förutsätt-
ningar, t.ex. flera eller längre avbrott i arbetet på grund 
av sjukdom eller föräldraledighet. 

Ett förtydligande i reglerna om minskning och 
indragning av förtidspension/sjukbidrag träder ikraft. 
Om arbetsförmågan väsentligt förbättras för en 
försäkrad som uppbär förtidspension/sjukbidrag skall 
pensionen dras in eller minskas med hänsyn till 
förbättringen. En försäkrad som regelbundet och under 
längre tid har uppvisat en arbetsförmåga som han eller 
han antogs sakna när beslutet om förtidspension 
fattades, skall enligt de nya reglerna - om inte annat 
framkommer - antas ha en väsentligt förbättrad 
arbetsförmåga. Arbetsförmåga som en försäkrad 
uppvisat under det första året med vilande pension får 
inte läggas till grund för minskning eller indragning av 
pensionen. 

En ny regel träder i kraft som innebär att en försäkrad 
som förvärvsarbetar med utnyttjande av en arbets-
förmåga som han eller hon antogs sakna när beslutet 
om förtidspension fattades, inte har rätt att uppbära 
förtidspension för samma tid och i den omfattning som 
förvärvsarbetet utförs. Förtidspension som förklarats 
vilande under första året inom systemet med vilande 
pension omfattas dock inte av förbudet. 

Förändrade regler träder i kraft som innebär att den 
försäkrade har skyldighet att, utan oskäligt dröjsmål, 
anmäla till försäkringskassan om han eller hon börjar 
förvärvsarbeta, utökar sitt förvärvsarbete eller fortsätter 
att arbeta efter det första året med vilande förtids-
pension. Anmälningsskyldighet föreligger också om 
den försäkrades arbetsförmåga väsentligt förbättras 
utan att han eller hon börjar förvärvsarbeta eller utökar 
sitt tidigare förvärvsarbete. 

En förtidspensionär kan efter beslut av försäkrings-
kassan pröva att förvärvsarbeta i tre månader utan att 
förtidspensionen minskas. Under prövotiden beräknas 
SGI endast på den del av inkomsten som är inkomst av 
arbete och avser arbetstid utöver förtidspensionen. Det 
innebär t.ex. att den som har hel förtidspension under 
prövotiden inte kan få ersättning vid sjukdom. Om 
förvärvsarbetet fortsätter efter prövotiden kan förtids-
pensionen vara vilande. Under tid med vilande 
förtidspension beräknas SGI enligt gällande regler. 

Assistansersättningens schablonbelopp höjs från 173 
till 178 kronor/timme. 

Försäkringsmedicinska utredningar. Försäkrings-
kassorna kan köpa sådana. Dessa görs för att bedöma 
om en person har rätt till ersättning från socialförsäk-
ringen. Hittills har kassorna i viss utsträckning fått 
sådana utredningar från sjukvården. 

Allmänt barnbidrag höjs från 750 kronor till 850 
kronor i månaden. 
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Förlängt barnbidrag höjs från 750 kronor till 850 
kronor i månaden. 

Flerbarnstillägget höjs och lämnas enligt nedan 
-227 kronor per månad för det tredje barnet  
-680 kronor per månad för det fjärde barnet  
-850 kronor per månad för det femte och varje 
ytterligare barn. 

Räntan för obetalda underhållsstöd (återbetalnings-
beloppet) minskas från 4,1 % till 3,2 %. 

Hushåll som fått för högt preliminärt bostadsbidrag får 
betala tillbaka det för mycket erhållna beloppet och en 
avgift om det är mer än 2 500 kronor. Tidigare var 
gränsen 1 000 kronor. 

En familj som förlorar ett barn får behålla samma 
bostadsbidrag i sex månader efter dödsfallet. Sker 
bostadsbyte inom denna tid upphör bostadsbidraget. 

Lägsta belopp för utbetalning respektive återbetalning 
av slutligt bostadsbidrag är 200 kronor från och med 
avstämningen för bidragsåret 1998 (tidigare 100 
kronor). 

Försäkringsmedicinskt centrum. 
Riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås och 
Nynäshamn avvecklas och ombildas till 
Försäkringsmedicinskt Centrum och blir en 
resultatenhet hos försäkringskassan i Östergötlands län 
som får göra försäkringsmedicinska utredningar för 
alla försäkringskassor. 

2000-02 
Underhållsstöd. Reglerna ändras för beräkning av 
storleken på det belopp som den bidragsskyldige ska 
betala tillbaka. De bidragsskyldiga föräldrar som har de 
allra lägsta inkomsterna slipper betala om deras 
inkomst är under 80 600 kronor. Procenttalet, som 
används när beloppet bestäms, höjs: för ett barn från 10 
till 14 %, för två barn från 6,25 till 11,5 % per barn och 
för tre barn från 5 till 10 % för varje barn. 

2000-07 
Sjuklön. En arbetsgivare kan betala en anställds resor 
till och från arbete i stället för sjuklön. Dessa dagar 
räknas in i sjuklöneperioden. Försäkringskassan tar då 
över ansvaret för sjukersättningen efter fjorton dagar 
oberoende av om den anställde fått sjuklön eller 
reseersättning av arbetsgivaren. 

Sjukpenning. En person utan fast anställning kan få 
sjukpenning med ledning av hur han eller hon arbetat 
före sjukperioden. Detta gäller personer som haft 
upprepade korta anställning för vilka det inte går att 
utreda hur han eller hon skulle ha arbetat under de 
första fjorton dagarna i en sjukperiod. Hittills har dessa 
personer inte haft rätt till sjukpenning under de två 
första veckorna av sjukfallet. 

Försäkringskassan i Östergötlands län får i samband 
med försäkringsmedicinska utredningar också bedriva 
forskning. 

2000-08 
Utbildningsbidrag byter namn till Aktivitetsstöd. 

2001-01 
Förändringar i socialavgifter (Lag 2000:980, 
2000:1005):  
- sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare är höjd till 
8,80 %  
- sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare är höjd till 
9,53 %  
- den allmänna löneavgiften är sänkt till 2,69 %  
- det totala avgiftsuttaget för arbetsgivare är 32,82 % 
för år 2001. (32,92 % för 2000)  
- den allmänna pensionsavgiften är 7,0 %. Lag 
1999:965 (oförändrad)  
- särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster, 
avgiftsuttaget för 2001 är oförändrat 24,26 %. Lag 
2000:988  
- särskild löneskatt på pensionskostnader, 
avgiftsuttaget för 2001 är oförändrat 24,26 %. Lag 
2000:993. 

Karensbelopp för tandvård ska inte tillämpas vid 
beräkning av ersättning för behandling med avtagbar 
hel över- eller underkäksprotes, åtgärd 75 i avdelning B 
i tandvårdstaxan. Bestämmelserna om karensbelopp 
ska inte heller tillämpas vid beräkning av ersättning för 
rebasering och/eller komplicerad lagning av protes, 
åtgärd 76 i avdelning B i tandvårdstaxan. 

Aktivitetsstöd - regeländringar: 
- ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program har införts 
som heter ”projekt med arbetsmarknadspolitisk 
inriktning”  
- den lägsta nivån för aktivitetsstöd har höjts från 103 
kronor till 143 kronor per dag  
- den nya inkomstgrundande ålderspensionen ska 
samordnas med andra förmåner vid aktivitetsstöd 
- vid start av näringsverksamhet ska avdrag göras för 
studiestödsförmåner. 

Ny socialförsäkringslag (SFS 1999:799) innebär att 
försäkringen delas upp i två delar, en bosättnings-
baserad och en arbetsbaserad:  
- för bosättningsbaserad försäkring gäller att man ska 
vara bosatt i Sverige för att kunna få bosättnings-
baserade förmåner, t.ex. barnbidrag och bostadsbidrag  
- för arbetsbaserad försäkring gäller att man ska arbeta 
i Sverige, som anställd eller som egen företagare för att 
kunna få en arbetsbaserad förmån, t.ex. sjukpenning 
eller föräldrapenning över garantinivån -för vissa 
grupper gäller särskilda regler som innebär att 
försäkringen gäller även under vistelse i utlandet. Det 
gäller exempelvis studerande, biståndsarbetare och 
statsanställda. 

Assistansersättning: 
- den som före fyllda 65 år haft assistansersättning får 
behålla ersättningen även efter han eller hon fyllt 65 år. 
Assistansersättningens omfattning får inte utökas efter 
65-årsdagen 
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Övergångsregler införs  
- provisoriska beslut som är gynnande får fattas av 
tjänsteman om socialförsäkringsnämnden gett ett 
sådant bemyndigande 

Handikappersättning och vårdbidrag: Ny lag 
(1998:703) införs som innebär att handikappersättning 
utges som självständig förmån med belopp som 
motsvarar 36, 53 eller 69 % av prisbasbeloppet. I 
socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser 
om vem som omfattas av lagen om handikappersätt-
ning och vårdbidrag. Enligt övergångsbestämmelserna 
kan handikappersättning fortsättningsvis utges som 
tilläggsförmån till pension till den som den 1 januari 
2001 visats utomlands och uppbär pension och 
handikappersättning som tilläggsförmån. 

Allmänt barnbidrag höjs från 850 till 950 kronor i 
månaden. Förlängt barnbidrag höjs från 850 till 950 
kronor i månaden. Flerbarnstillägget höjs och lämnas 
med följande belopp:  
- 254 kronor per månad för det tredje barnet  
- 760 kronor per månad för det fjärde barnet  
- 950 kronor per månad för det femte och varje 
ytterligare barn. 

Adoptionskostnadsbidraget höjs från 24 000 kronor till 
40 000 kronor. 

Pension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension 
(LIP) kan börja betalas ut från den 1 januari 2001. Till 
en början gäller detta dock endast för s.k. tidigt uttag 
för de som är födda åren 1938-1940. 

Taket för särskilt grundavdrag höjs till 1,559 gånger 
prisbasbeloppet för ogift och 1,381 gånger prisbas-
beloppet för gift pensionär. Grundavdraget höjs 

Den tillfälliga skattereduktionen på max 1 320 kronor 
per år blir kvar även 2001. 

Den beskattningsbara inkomsten minskas med 50 % av 
pensionsavgiften (tidigare 75 %) och den framräknade 
skatten minskas med 50 % av pensionsavgiften 
(tidigare 25 %). 

Skiktgränserna för statlig skatt höjs. 

Bostadstillägg till pensionärer lämnas med 90 % av 
bostadskostnaden per månad av den del som inte 
överstiger 4 500 kronor. Detta innebär att de s.k. 
”golvet” om 100 kronor tas bort. ”Taket” höjs med 500 
kronor. 

För särskilt bostadstillägg till pensionärer höjs gränsen 
för den bostadskostnad som kan beaktas från 5 200 
kronor till 5 700 kronor. Vidare höjs gränsen för skälig 
levnadsnivå till lägst 1,294 gånger prisbasbeloppet för 
den som är ogift och lägst 1,084 gånger prisbas-
beloppet för den som är gift. 

Kommunalt bostadstillägg får utges av kommuner även 
under åren 2001 och 2002. 

Med anledning av att socialförsäkringslagen träder i 
kraft upphävs Riksförsäkringsverkets föreskrift om 
vilken försäkringskassa som ska fatta beslut om 
förmånen. 

Nya belopp för beräkning av bostadskostnads-
schabloner har fastställts av RFV. Beloppen för 
uppvärmning har höjts med fem kronor till 127 kronor 
per kvadratmeter i zon 1 (norra Sverige), med fyra 
kronor till 111 kronor per kvadratmeter i zon 2 
(mellersta Sverige) och med tre kronor till 101 kronor 
per kvadratmeter i zon 3 och 4 (södra Sverige). 
Beloppet för driftskostnad för småhus har höjts med 15 
kronor till 125 kronor per kvadratmeter. Samtliga 
belopp gäller per år. 

Riksförsäkringsverkets föreskrift om beräkning av 
bostadskostnad för småhus har ändrats på så sätt att 
ändrad fastighetsskatt beaktas först året efter 
ändringen. Detta innebär att både ändring av fastighets-
skattesatsen och eller ändring av taxeringsvärdet 
används vid beräkningen av bostadskostnaden först 
året därpå. 

2001-02 
Underhållsstöd utges fr.o.m. månaden efter den då 
rätten till stödet uppkommit. 

2001-04 
Bestämmelserna om underhållsstöd vid växelvis 
boende ändras så att båda föräldrarna kan få maximalt 
halvt underhållsstöd (586 kronor/mån) om barnet bor 
växelvis hos dem. Stödet minskas med hälften av det 
belopp som skulle ha fastställts som återbetalnings-
belopp om föräldern i stället varit återbetalningsskyldig 
till försäkringskassan. Ett barn som studerar kan vid 
växelvis boende få underhållsstöd i förhållande till 
båda föräldrarna (maximalt 2x586 kronor/mån). 
Minskning av stödet sker på samma sätt som ovan för 
vart och ett av delbeloppen. 

2001-07 
Aktivitetsstöd: 
- För den som uppfyller villkoren för arbetslöshets-
ersättning höjs ersättningen  
- Ett förhöjt aktivitetsstöd på maximalt 680 kronor per 
dag införs för den som har en högre månadsinkomst än 
15 950 kronor 
- Samordning införs mellan Aktivitetsstöd/Arbetslös-
hetsförsäkring/Särskilt utbildningsbidrag av de första 
100 dagarna som utbetalas med förhöjd ersättning 
- Särskilda regler finns för deltidsarbetslösa  
- Övergångsbestämmelser finns  
- Möjlighet finns att behålla aktivitetsstödet vid 
frånvaro på grund av tillfällig vård av barn. 
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Föräldraförsäkring:  
- En kontaktdag per barn och år införs för barn i 
åldrarna mellan 6-11 år  
- Tio pappadagar kan i vissa fall tas ut av annan 
försäkrad person  
- Tillfällig föräldrapenning kan utbetalas till annan 
försäkrad person när föräldern är sjuk och därför 
varken kan arbeta eller våda sitt barn  
- Bättre skydd vid spädbarnsdöd. 

Assistansersättningens schablonbelopp höjs från 178 
kronor till 184 kronor. 

Lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring upphör att 
gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda lagen ska 
gälla på redan beviljade delpensioner. 

Inkomstbasbeloppet införs och det motsvarar år 2001 
det förhöjda prisbasbeloppet. Det räknas upp med 
förändringen i inkomstindex. 

2001-08 
Rehabiliteringsersättning: Ändring i förordningen 
(1991:1321) om rehabiliteringsersättning (2001:550). 
Ändringen innebär att rehabiliteringsersättning i form 
av särskilt bidrag kan betalas för resekostnader med 
egen bil med högst 110 öre per kilometer. 

2001-09 
Tandvård: - för vård som utförs av tandläkare eller 
tandhygienist som fyllt 67 år lämnas ingen tandvårds-
ersättning. Tidigare var åldersgränsen 65 år. 

2002-01 
Aktivitetsstöd: - den lägsta nivån för aktivitetsstöd höjs 
från 143 kronor till 183 kronor per dag. 

Högriskskydd för levande donatorer:  
- Särskilt högriskskydd införs för levande donatorer av 
organ och vävnader i samband med donationsingrepp 
eller utredningar om sådant ingrepp. Skyddet innebär 
att donatorns arbetsgivare har rätt till ersättning från 
sjukförsäkringen för sina kostnader för sjuklön. Den 
enskilde får ersättning för den första dagen i en 
sjukperiod (karensdagen). 

Sjukpenningrätten: - Försäkringskassans skyldighet att 
vid en viss senare tidpunkt göra en s.k. fördjupad 
bedömning av sjukpenningrätten upphör. Ändringen 
påverkar inte bedömningen av rätten till sjukpenning. 

Assistansersättning: Ersättningens schablonbelopp höjs 
från 184 kronor till 191 kronor för 2002. Högsta 
möjliga timbelopp är 214 kronor. 

Bostadsbidrag: - Försäkringskassan får möjlighet att 
pröva flera ärenden för eventuell eftergift av återkrav. 
Det är inkomsten under hela året som bestämmer hur 
stort bostadsbidrag man har rätt till. Den nya möjlig-
heten gäller ärenden där anmälningsskyldigheten inte 
fullgjorts men där försäkringskassan finner att bidrags-
mottagarna inte skäligen borde ha insett att de var 
skyldiga att göra anmälan. T.ex. kan det gälla inkomst-
ökning som inträffat senare under året efter det att 
utbetalning av bostadsbidrag upphört. 

Föräldraförsäkringen: - För barn födda fr.o.m. den 1 
januari 2002 gäller att föräldrapenningen förlängs med 
30 dagar till totalt 480 dagar och att 60 dagar blir 
förbehållna var och en av föräldrarna vid gemensam 
vårdnad. För dagar uttagna fr.o.m. den 1 januari 2002 
gäller att: 

- En ny förmånsnivå införs, en åttondel, inom föräldra-
penning och tillfällig föräldrapenning  
- Garantinivån (minimiersättningen) för föräldra-
penningdagar, som kan betalas ut med sjukpenning-
nivå, höjs från 60 kronor till 120 kronor per dag. Nivån 
byter namn till grundnivå. Utöver dessa sjukpenning-
dagar finns ytterligare 90 dagar som ersätts med 
oförändrat 60 kronor per dag. Tidigare kallades dessa 
dagar garantidagar och ersattes enligt garantinivån. 
Från årsskiftet kallas nivån lägstanivå. 

Underhållsstöd: - Genom ändring i föräldrabalken ges 
utökad rätt till underhåll för barn mellan 18 och 21 år. 
Om barnet går i skola efter fyllda 18 år ska föräldrarna 
alltid vara underhållsskyldiga under den tid som 
skolgången pågår. Ett studieavbrott ska inte längre 
kunna leda till att föräldrarnas underhållsskyldighet 
upphör slutgiltigt. Motsvarande ändringar genomförs 
bl.a. för rätten till förlängt underhållsstöd. Stöd kan 
dock även i fortsättningen betalas ut längst till och med 
juni det år som barnet fyller 20 år. 

Vårdbidrag: - Ändring i 13 § Lagen om handikapp och 
vårdbidrag (1998:703). Ändringen innebär att vård-
bidrag inte får betalas ut för längre tid tillbaka än den 
månad då ansökan om vårdbidrag gjordes (2001:1110). 

Pension: - Till ålderspensionärer födda 1937 eller 
tidigare införs följsamhetsindexering av tilläggs-
pension. Det innebär att tilläggspensionen räknas upp i 
förhållande till inkomstutvecklingen i samhället. 

- Inkomstbasbeloppet för 2002 är fastställt till 38 800 
kronor. Det används vid beräkning av högsta pensions-
grundande inkomst, vilken är 291 000 kronor 
(7,5x38 800). Förhöjt prisbasbelopp för 2002 är fast-
ställt till 38 700 kronor och det används vid beräkning 
pensionspoängen. Prisbasbeloppet för 2002 är fastställt 
till 37 900 kronor och används vid beräkning av 
pensionsbelopp. 
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Bostadstillägg till pensionärer: - Nivån för maximalt 
bostadstillägg till pensionärer höjs från 90 till 91 % av 
bostadskostnaden. Bostadstillägg kan lämnas med 
högst 91 % av bostadskostnaden av den delen som inte 
överstiger 4 500 kronor per månad. Det högsta 
bostadstillägg som kan betalas ut är 4 095 kronor per 
månad. Åldersgränsen för när ett hemmavarande barn 
ska anses som självförsörjande och därmed svara för en 
del av bostadskostnaden höjs från 18 till 20 år. Vid 
beräkning av bostadstillägg till pensionärer ska 
hemmavarande barns andel av bostadskostnaden 
medräknas under förutsättning att barnet inte har fyllt 
20 år och att barnet inte är självförsörjande. 

Beräkning av bostadsschabloner: 
- För uppvärmning har nya belopp fastställts av RFV:  
- kvadratmeter bostadsyta i zon 1 149 kronor  
- kvadratmeter bostadsyta i zon 2 130 kronor  
- kvadratmeter bostadsyta i zon 3-4 119 kronor 

Beloppet för driftskostnad för småhus är fastställt till 
132 kronor per kvadratmeter. Samtliga belopp gäller 
per år. 

Barnpension: Avbrottsregeln för barnpension 
försvinner. Barn med studieavbrott behöver inte längre 
återta studierna innan det fyller 19 år för att vara 
berättigad till barnpension. 

Socialförsäkringslagen: Enligt lagen (SFS 1999:799) 
delas försäkringen fr.o.m. 2001-01 upp i två delar, en 
bosättningsbaserad och en arbetsbaserad. För den 
bosättningsbaserade försäkringen gäller att man ska 
vara bosatt i Sverige för att få bosättningsbaserade 
förmåner. För den arbetsbaserade försäkringen gäller 
att man ska arbeta i Sverige för att kunna få arbets-
baserad förmån. Fr.o.m. 2002-01 gäller att föräldra-
penning enligt lägsta- och grundnivå räknas som 
bosättningsbaserad förmån och över lägstanivån är 
föräldrapenningen arbetsbaserad. 

2002-02 
Konventioner: Tilläggsöverenskommelse till 
konventionen mellan Sverige och Turkiet om social 
trygghet (SFS 2001:1285). 

2002-04 
Tandvårdsersättning: Tandvårdsersättning lämnas inte 
för fyllning enligt avdelning A. Bastandvård i bilagan 
till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa åtgärd 
54, 55 och 91om den görs med amalgam. 

Bestämmelserna om karensbelopp ska inte tillämpas 
vid beräkning av tandvårdsersättning för behandling 
med avtagbara proteser enligt avdelning B. Protetik 
och tandreglering i bilagan till förordningen 
(1998:1337) om tandvårdstaxa åtgärd 70–74, 78 eller 
79. 

Dessa föreskrifter ska inte tillämpas på behandlingar 
som har påbörjats före ikraftträdandet. 

2002-06 
Avtal mellan EU och Schweiz om bl.a. fri rörlighet för 
personer. Genom avtalet tillämpas EU-reglerna på 
socialförsäkringsområdet (förordningarna 1408/71 och 
574/72) mellan EU-länderna och Schweiz. Schweiz 
likställs i sammanhanget med medlemsstat varigenom 
schweiziska medborgare m.fl. omfattas. 

Socialförsäkringslagen: För tid då en försäkrad inte 
vistas i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller i Schweiz får förmåner som 
grundas på bosättning utges endast i de fall som avses i 
4 kap. 2 och 3 §§ socialförsäkringslagen. Tidigare har 
försäkrad som vistats i land inom EES undantagits från 
den s.k. begränsningsregeln. Ändringen innebär att 
även försäkrade som vistas i Schweiz undantas. 

2002-07 
Tandvårdsersättning: För personer som under det år 
vården ges fyller minst 65 år lämnas tandvårdsersätt-
ning för hela kostnaden för protetiska åtgärder enligt 
avdelning B punkt 61-67, 681-76, 78, 79, 81 och 83-89 
i tandvårdstaxan. För åtgärd 681 och 682 är dock 
ersättningen begränsad till de belopp som framgår av 
tandvårdstaxan. Tandvårdsersättning enligt denna 
bestämmelse lämnas inte för bastandvård och inte 
heller för gjutmetaller, ädelmetaller eller annat material 
som Riksförsäkringsverket föreskriver. Vid implantat-
behandling av en helt tandlös överkäke utgår ersättning 
för högst sex fixturer. Vid sådan behandling av en helt 
tandlös underkäke utgår ersättning för högst fem 
fixturer. 

Från tandvårdsersättningen skall det under en 
behandlingsomgång avräknas ett karensbelopp om 
7 700 kr. Som en behandlingsomgång räknas en 
tidsperiod om högst ett år. 

Förhandsprövning ska göras när det avses att tand-
vårdsersättning ska lämnas enligt ovanstående. I sådant 
fall ska försäkringskassan pröva både behandlings-
förslaget och skäligheten av vårdgivarens anspråk på 
ersättning för behandlingen. 

Vid Skåne läns allmänna försäkringskassa skall det 
finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet 
för handläggning av ärenden om tandvårdsförsäkring 
för försäkrade som under det år vården ges fyller minst 
65 år. 

Föreskrifterna ska inte tillämpas på behandlingar som 
har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna ska 
inte heller tillämpas på sådana behandlingar som ska 
förhandsprövas om begäran om förhandsprövning har 
inkommit före ikraftträdandet. 

Vårdbidrag: Föräldrabegreppet utvidgas så att med 
förälder likställs vårdnadshavare som inte är förälder 
men som har vård av barnet (SFS 2002:321). 
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Arbetsskador: Bevisregeln i 2 kap. Lagen om arbets-
skadeförsäkring (LAF) ändras. Till skillnad från den 
bevisregel som tillämpades tidigare med uppdelning i 
två led, skadlighets och sambandsbedömning, görs nu 
prövningen med ett enhetligt beviskrav. En skada eller 
sjukdom ska anses ha uppkommit till följd av olycks-
fall eller annan skadlig inverkan om övervägande skäl 
talar för det. Vid prövningen av om det är en arbets-
skada ska det göras en sammanfattande bedömning av 
olika av varandra oberoende förhållanden. En given 
utgångspunkt är om det i den försäkrades arbetsmiljö 
har funnits någon faktor som har kunnat ge upphov till 
en sådan sjukdom eller skada som han eller hon har. 

Undantaget från arbetsskadebegreppet vad avser 
psykiska och psykosomatiska sjukdomar ska inte 
längre omfatta arbetstvister i form av rättsliga tvister. 

När livränta beviljas tills vidare ska försäkringskassan 
vid beslutet ta ställning till frågan om efterkontroll. 

Bostadsbidrag: Tidigare har bevisbördan för att visa att 
makar eller sammanboende, som uppger att de inte 
lever tillsammans men som Försäkringskassan funnit 
anledning att misstänka sammanbor, legat hos Försäk-
ringskassan. Genom lagändring gäller nu det omvända. 
En man och en kvinna som är gifta eller samman-
boende anses bo tillsammans om inte den som ansöker 
om bostadsbidrag eller den som bidrag betalas ut till 
visar att de inte bor tillsammans. 

Totalförsvarspliktiga: Lägsta belopp i dagpenning 
(repetitionsutbildning) höjs från 55 kronor till 120 
kronor per dag. 

Underhållsstöd: Statens fordran får helt eller delvis 
efterges när återbetalningsskyldighet beslutats 
avseende tid före den dag då faderskapet fastställdes 
om det finns synnerliga skäl. 

Överenskommelse (SFS 2002:380) mellan Sverige och 
Bosnien-Hercegovina om tillämpning av konventionen 
mellan Sverige och Jugoslavien om social trygghet 
träder i kraft. Överenskommelsen tillämpas fr.o.m. 23 
maj 1992. 

2003-01 
Förändringar i socialförsäkringsavgifter:  
- avgiftsuttaget för arbetsgivare är oförändrat 32,82 %  
- avgiftsuttaget för egenföretagare är oförändrat 
31,01 %  
- sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs från 
8,80 % till 11,08 %  
- sjukförsäkringsavgiften för egenföretagare höjs från 
9,53 % till 11,81 %  
- arbetsmarknadsavgiften för arbetsgivare sänks från 
5,84 % till 3,70 %  
- arbetsmarknadsavgiften för egenföretagare sänks från 
3,30 % till 1,16 %  
- arbetsskadeavgiften för arbetsgivare och 
egenföretagare sänks från 1,38 % till 0,68 %  
- allmänna löneavgiften för arbetsgivare och 
egenföretagare höjs från 2,69 % till 3,25 %  
- den allmänna pensionsavgiften är oförändrad 7,0 %  
- särskild löneskatt för vissa förvärvsinkomster, 
avgiftsuttaget är oförändrat 24,26 %  
- särskild löneskatt på pensionskostnader, 
avgiftsuttaget är oförändrat 24,26 % för 2002. 

Aktivitetsstöd:  
- den lägsta nivån för aktivitetsstöd höjs från 183 
kronor till 223 kronor per dag  
- nya/ändrade förmåner kan minska aktivitetsstödet till 
följd av ändringar inom sjukförsäkrings- och pensions-
områdena samt införandet av rekryteringsbidrag. 

Reseersättningar m.m. till personer med funktions-
hinder: -administrationen av reseersättningar förs över 
från de allmänna försäkringskassorna till Arbets-
marknadsverket. Det finns vissa övergångsregler. 

Arbetsskadeförsäkring: Den som vill få sin rätt till 
ersättning från arbetsskadeförsäkringen prövad ska 
göra en skriftlig ansökan till Försäkringskassan. 

En särskild arbetsskadeersättning införs som syftar till 
att vara en kompensation för karensdagar i sjukförsäk-
ringen. Den betalas till den som har beviljats ersättning 
för inkomstbortfall till följd av arbetsskada och ska 
vara kompensation för inkomstförlust som avser två 
karensdagar. Den särskilda arbetsskadeersättningen 
betalas med 80 procent av det livränteunderlag som 
gäller vid tiden för beslutet delat med 365. Om den 
försäkrade kan visa att han eller hon har haft fler än två 
karensdagar med inkomstförlust på grund av arbets-
skadan kan särskild arbetsskadeersättning betalas med 
80 procent av den faktiska inkomstförlusten även för 
dessa dagar. Ersättningen begränsas dock till högst 80 
procent av det livränteunderlag som gällde vid tiden för 
beslutet delat med 365. 
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Bestämmelserna om från och med vilken tidpunkt 
livränta ska beviljas ändras och anpassas till mot-
svarande krav på varaktighet av arbetsförmågans ned-
sättning som gäller för sjuk- och aktivitetsersättning. 
Det innebär att livränta kan beviljas när förmågan att 
skaffa inkomst genom arbete på grund av arbetsskadan 
är nedsatt med minst en femtondel och nedsättningen 
är varaktig eller kan antas bli bestående under minst ett 
år. 

Nya bestämmelser införs om att livräntan kan 
omprövas om den försäkrades möjlighet att bereda sig 
inkomst genom arbete väsentligen har förbättrats. 
Bestämmelserna innebär att livräntan kan omprövas 
om inkomsterna ökar så att den försäkrade inte längre 
har någon inkomstförlust på grund av arbetsskadan. 

Bestämmelserna om samordningen mellan livränta och 
sjuk- eller aktivitetsersättning ändras. Ändringen inne-
bär att samordning ska göras om en försäkrad uppbär 
livränta och vid en senare tidpunkt blir berättigad till 
sjuk- eller aktivitetsersättning för en icke arbets-
relaterad sjukdom. 

Bestämmelser införs om samordning mellan livränta 
och sjukpenning. När livränta beviljas retroaktivt ska 
det göras avdrag för sjukpenning som har betalats ut 
för samma tid. 

Bestämmelser införs om anmälningsskyldighet vid 
ändrade förhållanden. 

Arbetsskadelivräntan ska värdesäkras genom att årligen 
räknas upp med hälften av inkomstindexets reala 
förändring och inkomstindexets hela prisförändring. 

Bestämmelserna om ersättning vid dödsfall på grund av 
en arbetsskada ändras. Omställningslivränta kan 
betalas till efterlevande make under en tid av tio 
månader räknat från tidpunkten för dödsfallet. En 
efterlevande som sammanbor med barn under 18 år kan 
ha rätt till förlängd omställningslivränta. Den särskilda 
efterlevandelivräntan avskaffas och kan inte längre 
beviljas efter utgången av år 2002. 

Sjukpenninggrundande inkomst: Den sjukpenning-
grundande inkomsten ska omprövas när livränta 
beviljas och därmed finns samma stöd för samordning 
mellan sjukpenning och livränta som mellan sjuk-
penning och pension. I och med detta undviks att 
sjukpenning bestäms utifrån en SGI som inkluderar den 
inkomstminskning som redan är kompenserad av 
livränta. 

Personer som studerar och har rekryteringsbidrag för 
vuxenstuderande får ha sin SGI vilande. Detta gällde 
tidigare för personer som studerade och hade särskilt 
utbildningsbidrag. 

Sjuk- och aktivitetsersättning: Regler om sjuk- och 
aktivitetsersättning införs för personer som har en 
varaktig eller långvarig medicinskt grundad nedsätt-
ning av arbetsförmågan. Vid samma tidpunkt upphör 
bestämmelserna om förtidspension och sjukbidrag. 
Förtidspension blir sjukersättning. Sjukbidrag blir 
tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
Förtidspensionen och sjukbidraget var en del av det 
allmänna pensionssystemet. Sjuk- och aktivitets-
ersättning kommer att vara en del av sjukförsäkrings-
systemet. Gränsen höjs för att få ersättning vid lång-
varig nedsättning av arbetsförmågan på grund av 
sjukdom från 16 år till tidigast halvårsskiftet det år då 
personen fyller 19 år. 

Bedömningen av arbetsförmågan för rätt till sjuk- och 
aktivitetsersättning är oförändrad. Det innebär att en 
person som fått sin arbetsförmåga nedsatt med minst en 
fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning 
av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan har 
rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning. Nedsättningen 
måste antas bestå under minst ett år. Vid bedömningen 
av arbetsförmågans nedsättning ska hänsyn tas till den 
försäkrades förmåga att försörja sig själv. Det gäller i 
första hand möjligheten att klara ett på arbets-
marknaden normalt förekommande arbete. Man kan få 
hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning. 
Vilken grad man får beror på i vilken omfattning 
arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. 

Personer i åldrarna 30-64 år kan få sjukersättning eller 
tidsbegränsad sjukersättning beroende på för hur lång 
tid arbetsförmågan bedöms vara nedsatt. Personer i 
åldrarna 19–29 år kan få aktivitetsersättning. Den är 
alltid tidsbegränsad till mellan ett och tre år i taget. 

Ungdomar som på grund av funktionshinder ännu inte 
har avslutat sin utbildning på grundskole- och 
gymnasienivå har rätt till hel aktivitetsersättning under 
den tid det tar att avsluta studierna. Ingen prövning av 
arbetsförmågan görs i dessa ärenden. 

Aktivitetsersättning kan kombineras med en med-
verkan i olika aktiviteter. Aktiviteterna som ska ha till 
syfte att tillvarata den enskildes möjligheter till 
utveckling och arbete under ungdomsåren, ska ge den 
individen möjligheter att utveckla sina färdigheter men 
också att stärka sina förutsättningar för arbete. 
Personen väljer själv vilka aktiviteter som han eller hon 
vill delta i. Försäkringskassans uppgift är att stödja den 
enskilde bland annat genom att planera och samordna 
aktiviteterna. För kostnader med anledning av 
aktiviteterna kan personen få särskild ersättning. 

Sjuk- och aktivitetsersättning kan betalas ut dels i form 
av en inkomstrelaterad sjuk-eller aktivitetsersättning, 
dels i form av en garantiersättning. Garantiersättning 
får de som inte har haft eller har haft låga förvärvs-
inkomster innan arbetsförmågan blev nedsatt av 
medicinska skäl. Det gäller under förutsättning att vissa 
villkor ifråga om arbete eller bosättning uppfylls. 
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Garantiersättningen är avsedd att ge ett ekonomiskt 
grundskydd oberoende av tidigare arbetsinkomster. 
Inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning är 
däremot knuten till arbetsinkomsten. Den inkomst-
relaterade sjuk- och aktivitetsersättningen beräknas på 
basis av en antagandeinkomst. Antagandeinkomsten 
beräknas enligt huvudregeln som genomsnittet av de 
tre högsta omräknade bruttoårsinkomsterna som 
intjänats under en given period, s.k. ramtid. Ramtiden 
är mellan fem och åtta år beroende på den enskildes 
ålder. 

Om en person har haft sjuk- eller aktivitetsersättning 
under 12 månader och vill pröva ett arbete kan han 
eller hon ansöka om vilande sjuk- eller aktivitetsersätt-
ning. I upp till tre kalendermånader kan personen pröva 
att arbeta och samtidigt få behålla sjuk- eller aktivitets-
ersättningen. Därefter kan personen under en begränsad 
tid arbeta och ha ersättningen vilande utan att rätten till 
ersättning påverkas. 

Överstyrelsen för civil beredskap har bytt namn till 
Krisberedskapsmyndigheten, vilket lett till vissa 
ändringar i förordningen om förmåner till totalförsvars-
pliktiga och i förordningens verkställighetsföreskrifter 
anges att Riksförsäkringsverket ska höras i frågor om 
rehabilitering. 

Bostadsbidrag: Det rekryteringsbidrag till vuxen-
studerande som införs ska ingå i den bidragsgrundande 
inkomsten. 

Underhållsstöd: Barn till en avliden förälder som 
tidigare inte kunde få barnpension kan ha rätt till 
efterlevandestöd. Möjligheten att få underhållsstöd 
upphör samtidigt för dessa barn. 

Föräldraförsäkring:  
-Grundnivån i föräldrapenningen höjs från 120 kronor 
till 150 kronor för ersättningsdagar  
- tillfällig föräldrapenning kan ges ut till föräldrar som 
vårdar ett barn, som är yngre än 240 dagar, i hemmet, 
om alternativet till vården i hemmet skulle ha varit 
fortsatt sjukhusvård 

Assistansersättning: Timbeloppet för assistans-
ersättning höjs från 191 till 198 kronor för 2003 och 
det förhöjda timbeloppet från 214 till 222 kronor. 

Bilstöd till handikappade: Ändringar i förordningens 
(1988:890) 5 och 8 §§ om bilstöd till handikappade: 
5 § Förmånerna förtidspension och sjukbidrag har 
ändrats och bytt namn därför har orden förtidspension 
och sjukbidrag har ersatts med de nya begreppen 
sjukersättning och aktivitetsersättning. 

Tidigare lydelse, med krav på att den försäkrade ska ha 
lämnat arbetsmarknaden med förtidspension (nu sjuk-
ersättning eller aktivitetsersättning) för att ha rätt till 
bilstöd, har utgått. 8 § första stycket har ändrats till:  

När det gäller att beräkna årlig bruttoinkomst för 
bilstöd har förordningen (1988:890) om bilstöd till 
handikappade före 2003, förutom inkomst enligt 5 § 
lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer, 
även medtagit följande socialförsäkringsförmåner: 
- folkpension och tilläggspension enligt AFL till den 
del pensionen minskar pensionstillskottet enligt 3 § 
lagen (1969:205) om pensionstillskott,  
- hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg 
i vissa fall,  
- aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om 
aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt AFL,  
- vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikapp-
ersättning och vårdbidrag, i den utsträckning bidraget 
inte är ersättning för merkostnader. 

Inkomstberäkningen har från och med den 1 januari 
2003 ändrats så att med årlig bruttoinkomst avses 
endast inkomst enligt 12–17 §§ lagen (2001:761) om 
bostadstillägg till pensionärer m.fl. 

När det gäller att beräkna årlig bruttoinkomst för 
bilstöd har lagen före 2003 hänvisat till hur beräkning 
av bruttoinkomst görs i lagen om bostadstillägg till 
pensionärer. Inkomstberäkningen har från och med den 
första januari 2003 ändrats i denna senare lag, alltså 
sker en följdändring för bilstödet. Beräkningen sker 
med utgångspunkt från inkomstskattelagen, dock med 
vissa undantag. 

Med årlig bruttoinkomst avses inkomst enligt 12–17 §§ 
lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer 
m.fl. 

Handikappersättning och vårdbidrag: Ändringar i lagen 
(1988:703) 5 och 8 §§ om handikappersättning och 
vårdbidrag: 5 § Handikappersättning kan utges från och 
med juli månad det år den försäkrade fyller 19 år. 
Tidigare gällde från och med det år en person fyllt 
sexton år. 

8 § En förälder har rätt till vårdbidrag för barn till och 
med juni månad det år då barnet fyller 19 år Tidigare 
gällde till 16 år. 

Övergångsbestämmelser  
- Den som vid ikraftträdandet uppbär handikapp-
ersättning har fortsatt rätt till ersättning trots att 
ålderskravet i 5 § inte är uppfyllt.  
- För den som ansöker om handikappersättning under 
2002 men får beslut först under 2003 ska beslutet 
grundas på bestämmelserna vid ansökningstillfället.  
- Förälder har inte rätt till vårdbidrag under tid då 
barnet uppbär handikappersättning, sjukersättning eller 
tidsbegränsad sjukersättning. 

Pension: - Efterlevandepension: Nya bestämmelser 
gäller för efterlevandepension. Efterlevandepension 
som grundar sig på dödsfall år 2003 eller senare kan 
betalas ut som barnpension, omställningspension/för-
längd omställningspension och änkepension. 
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Efterlevandestöd till barn kan betalas ut som tillägg till 
eller ersättning för barnpension. Garantipension kan 
betalas ut som tillägg till eller ersättning för omställ-
ningspension och änkepension. Folkpension och 
pensionstillskott försvinner från och med år 2003 och 
ersätts av garantipension och efterlevandestöd till barn. 
Det särskilda grundavdraget för pensionärer (SGA) vid 
beskattningen tas bort. Från och med januari 2003 
beskattas pension på samma sätt som arbetsinkomst. 

Särskild efterlevandepension kan inte nybeviljas efter 
december 2002. 

Har dödsfallet inträffat före år 2003 räknades 
efterlevandepensionerna om från och med januari 
2003. 

De anpassade reglerna för barnpension, omställnings-
pension/förlängd omställningspension, särskild 
efterlevandepension och änkepension samlas i två nya 
lagar nämligen i lagen (2000:461) om efterlevande-
pension och efterlevandestöd till barn (EPL) och i 
lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om 
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn 
(InfEPL). 

Dödsfall år 2003 eller senare: Barnpension betalas ut 
till och med den månad barnet fyller 18 år. Den kan 
därefter förlängas om barnet går i grundskola, 
gymnasieskola eller likvärdigt, dock längst till och med 
juni månad det år barnet fyller 20 år. Omställnings-
pension betalas ut till efterlevande man eller kvinna 
som inte har fyllt 65 år. Den kan betalas ut i tio 
månader. Omställningspension kan betalas ut för 
förlängd tid (förlängd omställningspension) om den 
efterlevande har vårdnaden om barn under 18 år. Den 
kan då förlängas i 12 månader. Dock betalas förlängd 
omställningspension alltid ut till och med den månad 
yngsta barnet fyller 12 år. 

Barnpension och omställningspension/förlängd 
omställningspension som grundar sig på dödsfall år 
2003 eller senare beräknas på ett nytt underlag. Dessa 
förmåner är en viss procentsats av den avlidnes efter-
levandepensionsunderlag (EPU). EPU grundar sig på 
den pensionsbehållning beräknad på visst sätt som 
tillgodoräknats för den avlidne i det reformerade 
ålderspensionssystemet till och med året före dödsfalls-
året (faktisk pensionsbehållning) och i förekommande 
fall pensionsbehållning beräknad på grundval av 
antagandeinkomst från och med dödsfallsåret till och 
med det år den avlidne skulle fyllt 64 år (antagen 
pensionsbehållning). Omställningspension är 55 
procent av EPU. Barnpension är 35 eller 30 procent av 
EPU. Finns det flera barn ökas procenttalet med 25 
respektive 20 för varje ytterligare barn. 

Efterlevandestöd är ett grundskydd. Det är 40 procent 
(80 procent om båda föräldrarna är avlidna) av prisbas-
beloppet. Detta belopp reduceras bland annat av den 
barnpension som barnet har. Efterlevandestödet är inte 
beroende av den avlidnes anknytning till Sverige. 

Garantipension är ett grundskydd. Basnivån för 
garantipension till omställningspension/förlängd 
omställningspension är 2,13 prisbasbelopp. Om det för 
den avlidne inte kan tillgodoräknas 40 års försäkrings-
tid ska basnivån avkortas med en 40-del för varje år 
som saknas. Basnivån eller den avkortade basnivån 
reduceras bland annat av den omställningspension/för-
längda omställningspension som den efterlevande har 
rätt till. Garantipension betalas ut längst till och med 
månaden före den månad den efterlevande fyller 65 år. 

En kvinna född 1944 eller tidigare kan på vissa villkor 
få änkepension i stället för omställningspension om 
hon var gift med den avlidne vid utgången av år 1989. 

Från och med år 2003 består änkepensionen av två 
delar. Den ena delen motsvarar tilläggspension i form 
av änkepension enligt AFL i dess lydelse före år 2003. 
Underlaget är den avlidnes på visst sätt beräknade 
tilläggspension. Änkan får 40 procent eller, om det 
finns barn som får barnpension, 35 procent av den 
avlidnes tilläggspension. Den andra delen av änke-
pensionen är ett tillägg för det första prisbasbeloppets 
inkomster (90-procentstillägg). Tillägget betalas ut 
längst till och med månaden före 65-årsmånaden. 

En kvinna född 1945 eller senare får omställnings-
pension och garantipension till denna förmån men kan 
på vissa villkor även få änkepension om hon var gift 
med den avlidne vid utgången av år 1989 och då 
uppfyllde villkoren för rätt till änkepension. Dessutom 
måste hon ha varit gift hela tiden fram till dödsfallet 
och då också uppfylla villkoren för rätt till änke-
pension. Änkepensionen beräknas med hänsyn till 
mannens år med pensionspoäng till och med år 1989. 

Änkepension betalas ut till den del den överstiger 
omställningspensionen och garantipensionen. När 
omställningspensionen/garantipensionen upphör 
betalas änkepensionen ut i sin helhet om villkoren för 
den fortfarande är uppfyllda. 

Har kvinnan både änkepension och ålderspension 
samordnas änkepensionen med ålderspensionen på 
visst sätt beroende på när kvinnan är född. 

Som tillägg till eller ersättning för änkepension till 
kvinnor födda 1944 eller tidigare kan en garantipension 
betalas ut. Garantipensionen är 2,13 prisbasbelopp. Om 
det för den avlidne inte kan tillgodoräknas 40 års 
försäkringstid ska basnivån avkortas med en 40-del för 
varje år som saknas. Basnivån eller den avkortade 
basnivån reduceras bland annat av den änkepension 
eller omställningspension/förlängda omställnings-
pension som den efterlevande har rätt till. Garanti-
pensionen betalas ut längst till och med månaden före 
65-årsmånaden. 

Kvinnor födda 1945 eller senare kan inte få garanti-
pension till sin änkepension om dödsfallet har inträffat 
år 2003 eller senare. 
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Bostadstillägg till pensionärer m.fl.: Ny lag (2001:761) 
träder i kraft som innehåller reformerade regler om 
bostadstillägg. Enligt den nya lagen kan bostadstillägg 
betalas ut till den som är bosatt i Sverige och har en 
förmån i form av hel ålderspension, sjukersättning eller 
aktivitetsersättning, änkepension, särskild efterlevande 
pension eller hustrutillägg. Även den som har en 
pension eller invaliditetsförmån från ett annat EES-
land kan få bostadstillägg. Den sökandes bostads-
kostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. 
Bostadstillägg är maximalt 91 procent av bostads-
kostnaden per månad av den del som inte överstiger 
4 500 kronor för den som är ogift och 2 250 kronor för 
den som är gift. Bostadskostnaden för var och en av 
makarna beräknas till hälften av deras sammanlagda 
bostadskostnad. Till skillnad från de tidigare reglerna 
finns det inte någon möjlighet för en av makarna att 
tillgodoräkna sig den andra makens bostadskostnad om 
den andra maken inte har någon förmån som kan 
berättiga till bostadstillägg. Det högsta bostadstillägg 
som kan betalas ut till en ogift är 4 095 kronor per 
månad (49 140 kronor per år). För en gift är det högsta 
bostadstillägget 2 048 kronor per månad (24 576 
kronor per år). Mot bakgrund av den sökandes bostads-
kostnad fastställs vad som är högsta möjliga bostads-
tillägg för sökanden. Därifrån dras en viss del av den 
sökandes inkomst. Vad som då blir över är det bostads-
tillägg som ska betalas ut. 

Inkomster som påverkar storleken av bostadstillägget 
beräknas enligt skatterättsliga regler. Som inkomst 
räknas inkomst av tjänst, näringsverksamhet och 
kapital. Även vissa skattefria inkomster ingår i beräk-
ning av bidragsgrundande inkomst. Vid beräkning av 
bidragsgrundande inkomst görs ett tillägg för den 
förmögenhet som den sökande och hans eller hennes 
make äger. 

De beräknade inkomsterna reduceras innan de påverkar 
storlek av bostadstillägget. Reduceringen innebär att en 
del av inkomsterna tas upp med hela beloppet medan 
de andra inkomsterna tas upp med endast 80 procent 
(viktning). Därefter görs ett avdrag för fribelopp. För 
de som har någon form av pension motsvarar fri-
beloppet 2,17 prisbasbelopp för ogift och 1,935 pris-
basbelopp för gifta. Fribeloppet för den som har sjuk-
ersättning motsvarar 2,40 prisbasbelopp. Fribeloppet 
för den som har aktivitetsersättning varierar beroende 
av den berättigades ålder. Det som återstår efter avdrag 
för fribeloppet är den sökandes reduceringsinkomst. 

För de som är gifta räknas makarnas reducerings-
inkomster samman. Reduceringsinkomst för var och en 
av makarna beräknas som hälften av makarnas 
sammanlagda reduceringsinkomst. Det högsta möjliga 
bostadstillägget för sökanden minskas med 62 procent 
av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp och 
med 50 procent av den reduceringsinkomst som 
överstiger denna nivå. 

Bostadstillägg beviljas i regel för en tid av 12 månader. 
Om det finns särskilda skäl får bostadstillägg beviljas 
för en period av längst 36 månader. 

Äldreförsörjningsstöd Ny lag (2001:853) om äldre-
försörjningsstöd träder i kraft. Äldreförsörjningsstöd är 
en ny förmån inom socialförsäkringsadministration. 
Förmånen är avsedd för personer i pensionsålder som 
inte får sina grundläggande försörjningsbehov tillgodo-
sedda genom andra förmåner inom det allmänna 
pensionssystemet. Äldreförsörjningsstöd kan beviljas 
till den som är bosatt i Sverige och som har fyllt 65 år. 
För den sökande som har rätt till inkomstgrundad 
ålderspension, garantipension, bostadstillägg till 
pensionärer och särskilt bostadstillägg beviljas äldre-
försörjningsstöd endast om sökanden tar ut samtliga 
sådana förmåner som han eller hon är berättigad till. 

Äldreförsörjningsstöd betalas ut med det belopp 
varmed den sökandes inkomster efter avdrag för skälig 
bostadskostnad understiger en skälig levnadsnivå. Vid 
prövning av rätten till äldreförsörjningsstöd ska först 
den sökandes inkomster beräknas. Från inkomsterna 
görs avdrag för skälig bostadskostnad. Det som återstår 
av den sökandes inkomster efter avdrag för skälig 
bostadskostnad jämförs med ett fastställt belopp för 
skälig levnadsnivå. Som skälig bostadskostnad anses 
en bostadskostnad som uppgår till högst 5 700 kronor 
per månad för ogift och 2 850 kronor per månad för 
gift. Bostadskostnaden för var och en av makarna 
beräknas till hälften av deras sammanlagda bostads-
kostnad. En skälig levnadsnivå, räknat per månad, 
anses motsvara en tolftedel av 1,294 prisbasbelopp för 
den som är ogift och en tolftedel av 1,084 prisbas-
belopp för den som är gift. 

Äldreförsörjningsstöd får beviljas för en tid av längst 
12 månader. 

- Intjänandetiden: Pensionsgrundande inkomst ska 
fastställas endast om de inkomster som är pensions-
grundande uppgått till minst 42,3 % (tidigare 29,3 %) 
av det för intjänandeåret gällande prisbasbeloppet. 
- Utbetalningstiden: ATP och folkpension samt det 
särskilda grundavdraget vid beskattning ersätts av 
tilläggspension och en högre garantipension. 

Socialförsäkringslagen: Gotlands läns allmänna 
försäkringskassa blir ensam behörig att avgöra ärenden 
om pension och livränta enligt yrkes- och arbetsskade-
lagstiftningen för personer som varken är bosatta eller 
regelmässigt arbetar i Sverige. Dessa ärenden hand-
lades tidigare av Utlandskontoret vid Stockholms läns 
allmänna försäkringskassa Från och med den 1 januari 
2003 blir Gotlands läns allmänna försäkringskassa 
även ensam behörig att avgöra ärenden om sjukersätt-
ning och aktivitetsersättning för samma personkrets. 

Överenskommelse (SÖ 2003:17) mellan Sverige och 
Förbundsrepubliken Jugoslavien (Serbien och 
Montenegro) om tillämpning av konventionen med 
Jugoslavien. 

Utlänningar som beviljats uppehållstillstånd med 
tillfälligt skydd ska inte anses bosatta i Sverige och 
därmed inte heller omfattas av den bosättningsbaserade 
socialförsäkringen (2003-01-15). 
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2003-02 
Tillfällig föräldrapenning till adoptivföräldrar eller 
särskilt förordnade vårdnadshavare: De tio dagar som 
man kan få ersättning för i samband med ett barns 
ankomst fördelas med fem dagar till vardera föräldern 
om inte föräldrarna kommer överens om annat. 

2003-03 
Bostadstillägg till pensionärer: En ändring har gjorts i 
Riksförsäkringsverkets författningssamling 1998:9 om 
beräkning av bostadskostnad. Med anledning av en 
dom i Regeringsrätten har kraven på skriftligt hyres-
avtal och att hyresvärd, bostadsrättsförening eller 
hyresnämnd ska godkänna ett sådant avtal, tagits bort, 
när det gäller en i andrahand hyrd bostad. Detta innebär 
att samma regler gäller för såväl förstahandsuthyrning 
som andrahandsuthyrning. 

2003-04 
Bostadsbidrag: Ersättning som barn får med anledning 
av kroppsskada eller kränkning ska inte längre räknas 
in i familjens förmögenhet. 

Ny konvention mellan Sverige och Kanada om social 
trygghet träder i kraft (SFS 2002:221, SFS 2003:47). 

2003-05 
Tillämpningsbestämmelser (RFFS 2003:5) till 
konventionen mellan Sverige och Turkiet träder i kraft. 
Bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 1 februari 2002. 

2003-06 
En viktig ändring har skett inom EG-rätten i och med 
förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 
1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser. 

2003-07 
Tandvård: Åldersgränsen för tandläkares och tand-
hygienisters rätt till ersättning enligt lagen om allmän 
försäkring höjs från 67 år till 70 år. De kan även utföra 
tandvård efter fyllda 70 år men då behövs medgivande 
från Riksförsäkringsverket. 

Sjukpenning: Som en åtgärd för att begränsa statens 
kostnader för det ökade antalet sjukskrivningar ska den 
sjukpenninggrundande inkomsten multipliceras med 
faktorn 0,97 vid beräkning av sjukpenning. Vid 
beräkning av andra förmåner som relateras till den 
sjukpenninggrundande inkomsten skall någon sådan 
beräkning inte göras. 

Sjukpenningens storlek vid arbetslöshet ska inte vara 
högre än det högsta möjliga ersättningsbeloppet inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Det högsta beloppet kommer 
att vara 521 kronor per dag och ges ut sju dagar per 
vecka. 

För den som är arbetslös sänks sjukpenningnivån till 
samma nivå som A-kassans maxibelopp vilket innebär 
att maxibeloppet för sjukpenning sänks från 19 050 
kronor i månaden före skatt till 15 630 kronor i 
månaden före skatt. Arbetslösa som i dag har en högre 
sjukpenning än 15 630 kronor i månanden kommer att 
få sin sjukpenning sänkt. 

Sjukpenningnivån sänks från 80 procent till 77,6 
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten 

Sjuklöneperioden: Den tid som arbetsgivaren betalar 
sjuklön förlängs från 14 dagar till 21 dagar. För den 
som inte har någon arbetsgivare betalar försäkrings-
kassan under hela perioden. Sjukersättning och 
aktivitetsersättning: Om en person haft sjuk- eller 
aktivitetsersättning under 12 månader och vill pröva ett 
arbete kan han eller hon ansöka om vilande sjuk- eller 
aktivitetsersättning. En person kan även ansöka om att i 
upp till tre månader pröva att arbeta och uppbära lön 
och samtidigt få behålla sjuk- eller aktivitetsersätt-
ningen. Om personen uppbär sjukersättning kan han 
eller hon därefter arbeta och ha ersättningen vilande 
under högst 24 månader, prövoperioden inräknad. Om 
personen uppbär tidsbegränsad sjukersättning eller 
aktivitetsersättning kan han eller hon ha ersättningen 
vilande under den tid ersättningen är beviljad, högst 24 
månader, prövoperioden inräknad. Under den tid en 
person har ersättningen vilande påverkas inte rätten till 
ersättning. 

Försäkringskassan ska senast ett år efter sjukanmäl-
ningsdagen ha utrett om det finns förutsättningar för att 
tillerkänna den försäkrade sjukersättning eller 
aktivitetsersättning istället för sjukpenning, trots att den 
försäkrade inte ansökt om ersättningen. Bestämmelsen 
ska tillämpas på sjukfall som har sjukanmälningsdag 
den 1 november 2002 eller senare. 

Rehabilitering: Det blir obligatoriskt för arbetsgivare 
att göra rehabiliteringsutredning och i en förordning 
anges vad en sådan utredning bör innehålla. 

Försäkringskassan kan begära att den försäkrade deltar 
i ett särskilt avstämningsmöte för bedömning av 
medicinskt tillstånd, arbetsförmåga och behov av och 
möjligheter till rehabilitering. 

Tillfällig föräldrapenning: Kontaktdagarna för barn 
mellan 6 och 11 år tas bort men kommer att finnas kvar 
för vissa funktionshindrade barn. 

Bostadstillägg: Det har gjorts en ändring i övergångs-
bestämmelserna till den nya lagen om bostadstillägg. 
Den reglerar när den gamla respektive den nya lagen 
ska gälla. Den tid under vilken övergångsbestämmel-
serna gäller har förlängts med två månader. Detta 
innebär att den som uppbar bostadstillägg 2002-12-31 
kan fortsätta uppbära detta längst t.o.m. 2003-08-31, 
under förutsättning att rätten till bostadstillägg 
fortfarande finns enligt den nya lagen och att en ny 
ansökan om bostadstillägg för år 2003 har inkommit 
till försäkringskassan. 

52 (65) 



~ Forsakringskassan  
FÖRÄNDRINGAR INOM SOCIALFÖRSÄKRINGS- 
OCH BIDRAGSOMRÅDENA 

Avdelningen för analys och prognos Datum  
Verksamhetsområde statistisk analys 2014-03-03  
 

24-timmarsmyndigheten – elektronisk tillgänglighet för 
informationshämtande och ärendehantering: Försöks-
verksamheten inom socialförsäkringsadministrationen 
förlängs t.o.m. 31 mars 2004. 

2003-12 
Den 1 december 2003 trädde lagen (2003:763) om 
behandling av personuppgifter inom socialförsäk-
ringens administration (socialförsäkringsdatabaslagen) 
och förordningen (2003:766) om behandling av 
personuppgifter inom socialförsäkringens administra-
tion i kraft. I samband härmed upphörde socialförsäk-
ringsregisterlagen (1997:934) och socialförsäkrings-
registerförordningen (1998:1576) att gälla. 

Den nya lagen bygger på begreppet behandling av 
personuppgifter i stället för begreppet socialförsäk-
ringsregister. Den nya lagen knyter an bättre till 
personuppgiftslagens tillämpningsområde. Ett nytt 
begrepp införs: socialförsäkringsdatabasen. Med 
socialförsäkringsdatabasen avses den samling av 
uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling 
används gemensamt inom SFA. 

2004-01 
Avgiftsuttaget för arbetsgivare är sänkt från 32,82 % 
till 32,70 %. Avgiftsuttaget för egenföretagare är sänkt 
från 31,01 % till 30,89 %. Den allmänna löneavgiften 
är sänkt från 3,25 % till 3.13 %. Avgiftsuttaget gäller 
för både arbetsgivare och egenföretagare (Lag 
2003:821). 

Tandvårdsersättning: Förordningen (1998:1337) om 
tandvårdstaxa (4 § och 13 a §) ändras i vissa delar 
avseende högkostnadsskyddet för protetisk tandvård 
för personer som är 65 år eller äldre. Ändringarna 
innebär att Implantatstödd protetik bakom kindtänderna 
inte längre ingår i högkostnadsskyddet. Vidare lämnas 
inte heller längre någon ersättning för implantat-
behandling för patienter med en väl fungerande 
helprotes. Ändringen innebär också att ersättning inte 
betalas ut för kostnader som ligger över folktand-
vårdens pris. En jämförelse görs alltid med det 
landsting där vården utförs. Priset vid den tidpunkt då 
Försäkringskassan beslutar om förhandsprövningen är 
det som gäller. 

Assistansersättning: Timbeloppet höjs från 198 kronor 
till 205 kronor för 2004 och det förhöjda timbeloppet 
från högst 222 kronor till högst 230 kronor. 

Bostadsbidrag: Om skillnaden mellan preliminärt 
bostadsbidrag och slutligt bostadsbidrag uppgår till 
högst ett visst belopp sker ingen tilläggsutbetalning och 
ställs inget krav på återbetalning. Skillnadsbeloppet var 
förut under 200 kronor och det höjs nu till under 1 200 
kronor. 

Föräldraförsäkring: Grundnivån i föräldrapenningen 
höjs från 150 kronor till 180 kronor per ersättningsdag. 

16-årsgränsen för intjänande av pension tas bort. 
Bestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension tillämpas även för 
fastställande av pensionsgrundande inkomster för åren 
1999-2003 för personer som är födda 1938 eller senare. 

2004-04 
Lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via 
Internet inom socialförsäkringens administration träder 
i kraft. Samtidigt upphör lagen (2001:1113) och 
förordningen (2001:1125) om försöksverksamhet med 
24-timmarsmyndighet inom socialförsäkrings-
administrationen att gälla. 

Den nya lagen ska i rättsligt hänseende göra det möjligt 
med en bredare utveckling av 24-timmarsmyndigheter 
inom socialförsäkringens administration. En av 
utgångspunkterna för lagen är att medborgarna inom ett 
brett segment av socialförsäkringen bl.a. ska kunna få 
tillgång till individ-/familjeanpassad information och 
kunna göra ansökningar och andra rättshandlingar 
elektroniskt med användarstöd via Internet. Lagen 
syftar i princip till att undanröja de rättsliga hinder som 
finns för en sådan utveckling. 

2004-06 
Rätten till vård vid tillfällig vistelse i annat EU/EES-
land utvidgas. Begreppet ”omedelbara förmåner” i 
artikel 22.1 a i förordning (EEG) 1408/71 ersätts med 
”nödvändig vård” och det europeiska sjukförsäkrings-
kortet införs. 

2004-07 
Tillgångar som ett barn får genom gåva, testamente 
eller förmånstagarförordnande vid försäkring eller 
pensionssparande ska inte ingå i familjens förmögenhet 
vid beräkning av bostadsbidrag. En förutsättning är att 
förvärvet har skett från någon annan än barnets 
förmyndare. Lagen tillämpas på bidrag som lämnats 
från 2003. 

En särskild bestämmelse införs om behörig försäk-
ringskassa för de fall där det råder sekretess för 
boförälderns eller barnets personuppgifter. Ett ärende 
om underhållsstöd ska i dessa fall kunna prövas av den 
försäkringskassa som ska avgöra ärenden för den 
bidragsskyldige. 

Handikappersättning får inte betalas ut för längre tid 
tillbaka än sex månader före ansökningsmånaden. 
Tidigare gällde två år. 

Assistansersättning får inte betalas ut för längre tid 
tillbaka än en månad före den månad då ansökan eller 
anmälan gjordes. Tidigare gällde tre månader. 
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2004-09 
Nordiska konventionen: Nordiska konventionen om 
social trygghet av den 18 augusti 2003 träder ikraft 
genom lag (SFS 2004:114) den 1 september 2004. I 
samband med detta upphör den Nordiska konventionen 
om social trygghet av den 15 juni 1992 att gälla (SFS 
2004:747). 

2005-01 
Organisationsförändringen: Den 1 januari 2005 bildade 
Riksförsäkringsverket och de 21 allmänna försäkrings-
kassorna en statlig myndighet, Försäkringskassan. Den 
nya myndigheten organiseras i ett huvudkontor, en 
produktionsdivision med 21 länsorganisationer samt 
övriga verksamhetsstödjande delar. I förordningen 
(2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan 
finns bestämmelser om myndighetens organisation. 

Försäkringskassan leds av en styrelse med fullt ansvar. 
ansvarar för de strategiska ledningsfunktionerna och 
normeringen inom myndigheten. Länsorganisationerna 
ansvarar för utredning och beslut i försäkrings- och 
bidragsärenden. 

Till huvudkontoret är internrevisionen och det 
allmänna ombudet knutna. Inom varje länsorganisation 
finns en försäkringsdelegation samt socialförsäkrings-
nämnder. 

Det allmänna ombudets uppgifter framgår av lagen 
(2004:778) om allmänt ombud hos Försäkringskassan. 
Det allmänna ombudet kan överklaga Försäkrings-
kassans beslut och får uppdra åt en tjänsteman vid 
Försäkringskassan att företräda ombudet i allmän 
förvaltningsdomstol. 

Försäkringsdelegationernas och socialförsäkrings-
nämndernas uppgifter framgår av förordningen med 
instruktion för Försäkringskassan och 18 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. Försäkrings-
delegationerna ska bevaka att myndighetens verk-
samhet i länet bedrivs på ett effektivt sätt och med god 
service till allmänheten. Delegationerna fattar också 
beslut om Försäkringskassans deltagande i finansiell 
samordning och annan samordning inom rehabiliter-
ingsområdet. Socialförsäkringsnämnderna fattar i den 
nya organisationen, i likhet med vad som gällt tidigare, 
beslut om rätten till ersättning inom vissa förmånsslag. 

Organisationsförändringen ledde till ett stort antal 
författningsändringar, se propositionerna En ny statlig 
myndighet för socialförsäkringens administration 
(prop. 2003/04:69) och Anpassningar med anledning 
av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens 
administration (prop. 2003/04:152). 

Förändringar i socialförsäkringsavgifter: Avgiftsuttaget 
för arbetsgivare är sänkt från 32,70 % till 32,46 % 
Sjukförsäkringsavgiften är sänkt från 11,08 % till 
10,15 % Arbetsmarknadsavgiften är höjd från 3,70 % 
till 4,45 % Avgiftsuttaget för egenföretagare är 
oförändrat 30,89 % Sjukförsäkringsavgiften är sänkt 
från 11,81 % till 11,12 % Arbetsmarknadsavgiften är 
höjd från 1,16 % till 1,9 1 % Den allmänna löne-
avgiften har sänkts från 3,13 % till 3,07 % Avgifts-
uttaget gäller för både arbetsgivare och egenföretagare. 

Sjukpenningnivå: Sjukpenningnivån höjs från 77,6 % 
till 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Sjuklöneperiod: Sjuklöneperioden: Den tid som 
arbetsgivaren betalar sjuklön sänks från 21 dagar till 14 
dagar. För den som inte har någon arbetsgivare betalar 
Försäkringskassan under hela perioden. 

Särskild sjukförsäkringsavgift: För att skapa starkare 
ekonomiska drivkrafter för att minska sjukfrånvaron 
införs lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkrings-
avgift. Detta innebär att arbetsgivare är med och betalar 
för kostnaderna för sjukfrånvaron genom en särskild 
sjukförsäkringsavgift för de anställda som efter sjuk-
löneperiodens slut får hel sjukpenning från Försäk-
ringskassan. Den särskilda sjukförsäkringsavgiften är 
15 procent av den hela sjukpenning som betalats ut till 
anställda hos en arbetsgivare under en kalendermånad. 
Syftet med att införa den särskilda sjukförsäkrings-
avgiften är att det ska bli mer lönsamt för arbetsgivare 
att vidta åtgärder för att minska de långa sjukskrivning-
arna. Reglerna om särskild sjukförsäkringsavgift ska 
stimulera till förebyggande insatser, rehabilitering, 
deltidssjukskrivning och andra åtgärder för att under-
lätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete på 
heltid. Arbetsgivaren ska inte betala särskild sjuk-
försäkringsavgift när den som är anställd:  
- börjar arbeta igen, 
- när den anställde arbetar till viss del dvs. är deltids-
sjukskriven,  
- om den anställde deltar i rehabilitering och får 
rehabiliteringspenning, 
- om den anställde får förebyggande sjukpenning, 
- om den anställde får särskilt högriskskydd p.g.a. risk 
för en eller flera längre sjukperioder (s.k. särskilt 
utökat högriskskydd) 
- om den anställde får särskilt högriskskydd i samband 
med donation av organ samt 
- om den anställde får sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension) 
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För att skydda arbetsgivare från alltför höga kostnader 
till följd av den särskilda sjukförsäkringsavgiften införs 
vissa avgiftsbegränsningar i form av fribelopp och 
högkostnadsskydd. Fribeloppet innebär att arbetsgivare 
bara är skyldiga att betala särskild sjukförsäkrings-
avgift när avgiften överstiger 12 000 kronor per år. 
Högkostnadsskyddet innebär att en arbetsgivare aldrig 
behöver betala mer än 4 procent av sin sammanlagda 
lönesumma i särskild sjukförsäkringsavgift per år. I de 
sammanlagda lönekostnaderna räknas även fribeloppet 
på 12 000 kronor in. Försäkringskassan fastställer varje 
månad arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och 
inbetalning av avgiften görs via skattekontot. 

Försäkring mot kostnader för sjuklön: Försäkringen 
öppnas återigen upp för nytecknande efter att ha varit 
stängd sedan 1 juli 2003 och samtidigt upphävs 
nuvarande högkostnadsskydd för mindre arbetsgivare 
enligt lagen (1991:1047) om sjuklön. 

Med anledning av införandet av särskild sjukförsäk-
ringsavgift sänks sjukförsäkrings- avgiften i social-
avgiftslagen (2000:980) för samtliga arbetsgivare med 
0,24 procent- enheter. Det sammanlagda avgiftsuttaget 
för arbetsgivarna, inklusive allmän löneavgift, sänks 
därmed från 32,70 till 32,46 procent. Införandet av den 
särskilda sjukförsäkrings- avgiften är därmed kostnads-
neutralt i förhållande till arbetsgivarkollektivet. 

Sjuk- och aktivitetsersättning: Försäkringskassan ska 
minst vart tredje år göra en ny utredning av arbets-
förmågan för de som får sjukersättning som inte tids-
begränsas. Om de försäkrade har fyllt sextio år behöver 
Försäkringskassan inte göra någon utredning. De nya 
reglerna omfattar de personer som får sjukersättning 
med begynnelsemånad januari 2005 eller senare. 

Rehabilitering: Två lagändringar träder ikraft 
1. Ändringen avser tidpunkt för då avstämningsmöte 
skall genomföras om det inte är bedömt som 
obehövligt. Ändring i AFL 22 kap 5 § innebär att 
Försäkringskassan skall, om det inte är obehövligt, 
senast två veckor efter det att rehabiliteringsutredning 
enligt 22 kap 3 § inkommit till Försäkringskassan, kalla 
den försäkrade till ett sådant avstämningsmöte som 
anges i AFL 3kap 8a §. Saknar den försäkrade arbets-
givare, skall Försäkringskassan, om det inte är 
obehövligt, senast tio veckor efter dagen för sjuk-
anmälan kalla den försäkrade till ett avstämningsmöte. 

De nya bestämmelserna i 22 kap 5 § skall för den som 
har arbetsgivare tillämpas på sjukfall där rehabiliter-
ingsutredning inkommit till eller har gjorts av Försäk-
ringskassan efter utgången av 2004. För den som 
saknar arbetsgivare tillämpas de nya bestämmelserna 
på sjukfall där sjukanmälan har gjorts efter utgången av 
2004. ( SFS 2004:1238) 

2. Ändringen anger vid vilken tidpunkt rehabiliterings-
plan skall upprättas. Om den försäkrade behöver en 
rehabiliteringsåtgärd för vilken ersättning kan utges 
från Försäkringskassan enligt 22 kap skall en 
rehabiliteringsplan upprättas senast två veckor efter det 
att arbetsgivarens rehabiliteringsutredning inkommit 
till Försäkringskassan eller senast två veckor efter det 
att Försäkringskassan gjort en rehabiliteringsutredning. 

Kan behovet av rehabilitering klarläggas först efter att 
avstämningsmöte hållits enligt AFL 3 kap 8a § skall 
Försäkringskassan upprätta en rehabiliteringsplan 
senast två veckor efter dagen för mötet. 

De nya bestämmelserna i 22 kap 6 § skall för den som 
har en arbetsgivare tillämpas på sjukfall där rehabili-
teringsutredning inkommit till eller har gjorts av 
Försäkringskassan efter utgången av 2004. För den 
som saknar arbetsgivare tillämpas de nya bestämmel-
serna på sjukfall där sjukanmälan gjorts efter utgången 
av 2004. (SFS 2004:1239) 

Tillfällig föräldrapenning: Rätten till tillfällig föräldra-
penning utvidgas till att omfatta föräldrar till ett svårt 
sjukt barn som inte har fyllt 18 år. Båda föräldrarna har 
rätt till ersättning för samma barn och tid under ett 
obegränsat antal dagar. Med begreppet svårt sjuk avses 
att det föreligger ett påtagligt hot mot barnets liv. Det 
innebär att det i normalfallet bör föreligga en i tiden 
omedelbar fara för barnets liv. För att styrka att barnet 
är svårt sjukt krävs i regel ett särskilt läkarutlåtande 
som ska innehålla de upplysningar som behövs om 
barnets allvarliga sjukdomstillstånd. 

Assistansersättning: Ersättningen höjs från 205 kronor 
till 212 kronor per timma. 

Adoptionskostnadsbidrag: Adoptionskostnadsbidrag 
lämnas endast för adoptioner som förmedlats av en 
sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen 
(1997:192) om internationell adoptionsförmedling. 
Detta innebär att bidrag inte utges vid s.k. enskild 
adoption. Av övergångsbestämmelserna framgår att 
den nya regeln enbart gäller i fråga om barn som 
kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter 
utgången av december 2004. 

Underhållsstöd: Den studerande ansöker själv om 
förlängt underhållsstöd även om han eller hon inte fyllt 
18 år. Möjligheten till utmätning av lön för fordran på 
återbetalningsbelopp som ännu inte förfallit till 
betalning tas bort. 

Fordran på återbetalningsbelopp skall lämnas för 
indrivning senast när den äldsta fordringen hos 
Försäkringskassan är fem månader. Indrivning bör 
normalt inte begäras om fordringarna understiger 500 
kronor. 
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Fordringar som gäller återbetalningsskyldighet för 
underhållsstöd får samma företrädesrätt som andra 
statliga fordringar. Underhållsbidragen ändras inte utan 
där gäller tidigare regler. Det innebär att det blir olika 
fördelnings- och krediteringsregler för underhålls-
bidrag och återbetalningsbelopp. Fördelningsregeln i 7 
kap. 16 § UB tillämpas vid löneutmätning av under-
hållsbidrag men inte vid löneutmätning av återbetal-
ningsbelopp. De nya fördelnings- och krediterings-
reglerna tillämpas på betalningar fr.o.m. januari 2005. 

Pension: Nya regler för beräknandet av pensions-
grundande belopp för barnår avseende adoptivföräldrar 
införs. Reglerna innebär en utvidgad möjlighet att 
kunna tillgodoräkna adoptivföräldrar pensions-
grundande belopp för barnår. Reglerna ska tillämpas 
retroaktivt från 1960. Med de nya reglerna kommer 
barnårsrätten att kunna tillgodoräknas från det år då 
adoptivföräldern fick barnet i sin vård. Barnårsrätt för 
adoptivbarn kan tillgodoräknas till och med det år då 
barnet fyller tio år. Ett barn kan maximalt medföra fyra 
år med barnårsrätt. För ett adoptivbarn kommer dock 
fler än fyra år att kunna tillgodoräknas om det finns 
synnerliga skäl. 

För den som vill återkalla sitt uttag av ålderspension 
eller minska uttagets storlek har hittills gällt regeln att 
sådan ändring inte får göras förrän tidigast sex månader 
efter det att en eventuell tidigare minskning eller 
återkallelse gjordes. Denna begränsningsregel slopas 
från och med 1 januari 2005. Efter denna tidpunkt kan 
pensionären alltså ändra sitt pensionsuttag hur ofta som 
helst, oberoende av om det gäller ökade eller minskade 
uttag. 

Omställningspension och garantipension till denna 
betalas ut i tolv månader vid dödsfall år 2005 eller 
senare. Vid dödsfall 2004 betalas dessa ersättningar ut i 
tio månader. Liksom tidigare kan omställningspension 
och garantipension till denna betalas ut för längre tid 
om den efterlevande bor tillsammans med barn under 
18 år. Liksom tidigare betalas omställningspension ut 
till efterlevande under 65 år. 

Bostadstillägg till pensionärer: Den övre hyresgränsen 
för bostadstillägg höjs från 65-årsmånanden med 170 
kronor per månad för ensamstående och med 85 kronor 
i månaden för gifta. Motsvarande höjning görs för dem 
som har äldreförsörjningsstöd. 

2005-07 
Assistansersättning får inte lämnas för längre tid till-
baka än en månad före den månad då ansökan eller 
anmälan gjorts. En ansökan eller anmälan som kommit 
in till Försäkringskassan den 1 juli 2005 eller senare 
medför att assistansersättning endast kan lämnas för en 
månad tillbaka före den månad ansökan eller anmälan 
gjorts. Enligt äldre föreskrifter kan en ansökan eller 
anmälan som kommit in till Försäkringskassan före den 
1 juli 2005 medföra att assistansersättning kan lämnas 
för tre månader före den månad då ansökan eller an-
mälan gjorts. 

Sjukpenninggrundande inkomst. Nya regler för sjuk-
penninggrundande inkomst (SGI) införs. Reglerna 
innebär att vid beräkning av SGI för personer som är 
helt eller delvis arbetslösa och för vissa egenföretagare 
ska SGI räknas om med hjälp av konsumentprisindex 
(KPI). Den första omräkningen ska i regel göras när 
minst ett år förflutit från det att anställningen upphörde 
eller från det senas-te datum då SGI därefter fastställts. 
Därefter görs omräkning årligen. Även den särskilda 
beräkningsgrunden för föräldrapenning ska för föräld-
rar som helt eller delvis saknar anställning under vissa 
förhållanden omräknas med KPI. 

Vidare införs ett nytt SGI-skydd dvs. SGI:n får behål-
las trots att personen saknar inkomst av arbete, för 
försäkrade som enligt s.k. trygghetsavtal får ekono-
miskt stöd för studier, praktik, start av eget företag eller 
annan jämförbar aktivitet. 

En förälders SGI-skydd i samband med vård av barn 
som inte fyllt ett år ändras, så att även en förälder som 
saknar arbete eller studerar har rätt till SGI-skydd 
under den aktuella tiden. Kravet på att föräldern ska 
vara ledig från sitt arbete slopas. Det räcker med att 
föräldern avstår från arbete för att vårda barnet för att 
få behålla skyddet. 

Inkomstbasbeloppet, som årligen beräknas av Försäk-
ringskassan och fastställs av regeringen, används för att 
fastställa det högsta beloppet för pensionsgrundande 
inkomst som ska gälla för kommande år. För att göra 
beräkningen av inkomstbasbeloppet mer exakt har 
Regeringskansliet tagit fram justerade regler som över-
ensstämmer med principerna för beräkningen av pris-
basbeloppet. 

Könsdiskriminering, Lagen om förbud mot diskrimine-
ring skärps och kön ingår numera som diskrimine-
ringsgrund. Försäkringskassan får inte ta hänsyn till 
kön vid handläggning av ärenden. En person som kän-
ner sig diskriminerad på grund av sitt kön kan anmäla 
detta till Jämställdhetsombudsmannen. Möjlighet till 
skadestånd finns. 

2006-01 
Bostadsbidrag. En förälder som på grund av vårdnad 
eller umgänge tidvis har barn boende i sitt hem kan få 
umgängesbidrag. Umgängesbidraget är 300 kronor för 
ett barn, 375 kronor för två barn och 450 kronor för tre 
barn eller fler. 

Det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs 
från 600 till 950 kronor för ett barn, från 900 till 1 325 
kronor för två barn och från 1 200 till 1 750 kronor för 
tre barn eller fler. Bidrag till bostadskostnaden är 50 
procent av bostadskostnaden mellan 2 000 kronor och 
en övre nivå som beror på antalet barn. 

Aktivitetsstöd. Begreppet unga handikappade avskaffas 
och ersätts med begreppet unga med funktionshinder. 
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En ny insats införs, fördjupad kartläggning och vägled-
ning, för vilken aktivitetsstöd betalas ut i som mest tolv 
veckor. Insatsen omfattar kartläggning, vägledning och 
i vissa fall praktik. Syftet är att identifiera den arbets-
sökandes möjligheter till arbete och att klargöra och 
tydliggöra realistiska delmål inom ramen för den 
individuella handlingsplanen. Aktivitetsstödets storlek 
beräknas enligt samma regler som för den som deltar i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Assistansersättning. Ersättningen höjs från 212 kronor 
till 219 kronor per timma och det förhöjda timbeloppet 
från 237 kronor till 245 kronor. 

Livränta. Livränteunderlaget ska endast fastställas vid 
den tidpunkt från vilken livränta utges första gången. 
Livräntan ska bestämmas enbart på grundval av de 
inkomstförhållanden som gäller från den tidpunkt som 
livräntan första gången beviljas. Bestämmelserna till-
lämpas på beslut om nya livräntor som fattas från och 
med den 1 januari 2006, även om ansökan om livränta 
kommit in till Försäkringskassan innan dess. 

Bostadstillägg till pensionärer. Den övre hyresgränsen 
för bostadstillägg höjs från 65-årsmånaden med 180 
kronor per månad för ensamstående och med 90 kronor 
i månaden för gifta, det innebär att den övre hyres-
gränsen nu är 4 850 kronor för ensamstående och 2 425 
kronor för gifta. Motsvarande höjning görs för dem 
som har äldreförsörjningsstöd. 

Arbetsgivaravgifter. Avgiftsuttaget för arbetsgivare 
sänks från 32,46 procent till 32,28 procent. Sjukförsäk-
ringsavgiften sänks från 10,15 procent till 8,64 procent. 

Egenavgifter. Avgiftsuttaget för egenföretagare sänks 
från 30,89 procent till 30,71 procent: Sjukförsäkrings-
avgiften sänks från 11,12 procent till 9,61 procent. 

Den allmänna löneavgiften höjs från 3,07 procent till 
4,40 procent och gäller för både arbetsgivare och egen-
företagare. 

2006-02 
Underhållsstöd. Underhållsstödbeloppet höjs till 1 273 
kronor. Det grundavdrag som en bidragsskyldig föräl-
der får göra vid beräkning av betalningsskyldighet höjs 
till 100 000 kronor. En bidragsskyldig förälder kan få 
återbetalningsbeloppet/underhållsbidraget nedsatt när 
domstol har beslutat om umgänge eller socialnämnden 
godkänt avtal om umgänge som omfattar minst 30 
dagar per år. Underhållsstödet minskas då med motsva-
rande belopp. Ytterligare förändringar är att utbetal-
ningsdatumet ändras från den 20:e till den 25:e i 
månaden och reglerna för beräkning av umgänges-
avdrag samt anstånd ändras. 

2006-07 
Sjukpenninggrundande inkomst. Inkomsttaket vid 
beräkning av SGI höjs från sju och en halv till tio 
gånger prisbasbeloppet. Det nya inkomsttaket mot-
svarar en årsinkomst på 397 000 kronor för år 2006 och 
ska tillämpas vid beräkning av sjukpenning, rehabiliter-
ingspenning, havandeskapspenning, föräldrapenning, 
tillfällig föräldrapenning, närståendepenning, smitt-
bärarpenning, arbetsskadesjukpenning, dagpenning 
enligt det statliga personskadeskyddet och ersättning 
från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. 

Ett nytt SGI-skydd införs för försäkrade som deltar i ett 
arbetsmarknadspolitiskt program och får interpraktik-
stipendium. 

Föräldrapenning. Ersättningsnivån för de 90 
lägstanivådagarna inom föräldrapenningen höjs från 60 
kronor till 180 kronor per dag. Höjningen gäller för 
barn födda 1 juli 2006 eller senare. 

Tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd i 
Sverige, och som fått ställning som varaktigt bosatt i 
ett annat EU-land, jämställs med svenska medborgare 
när sjuk- och aktivitetsersättningens garantiersättning 
beräknas för personer vars arbetsförmåga blivit nedsatt 
före 18 års ålder. Tidigare ställdes krav på fem års 
vistelse i Sverige innan ersättning kunde bli aktuell. 

Rehabiliteringspenning. Inkomsttaket vid beräkning av 
SGI höjs från sju och en halv till tio gånger prisbas-
beloppet. Det nya inkomsttaket motsvarar en årsin-
komst på 397 000 kronor för år 2006 och ska tillämpas 
vid beräkning av bland annat rehabiliteringspenning. 

Arbetsskadesjukpenning. Inkomsttaket vid beräkning 
av SGI höjs från sju och en halv till tio gånger prisbas-
beloppet. Det nya inkomsttaket motsvarar en årsin-
komst på 397 000 kronor för år 2006 och ska tillämpas 
vid beräkning av bland annat arbetsskadesjukpenning. 

Bostadstillägg till pensionärer. Kompensationsgraden 
för bostadstillägget höjs för dem som fyllt 65 år från 91 
procent till 93 procent av bostadskostnaden upp till den 
övre hyresgränsen. Ändringen gäller retroaktivt från 
april 2006. 

Ett nytt sambobegrepp införs med innebörden att även 
andra omständigheter än folkbokföringen kan ligga till 
grund för bedömningen om två personer ska anses som 
gifta i pensionshänseende. 

2007-01 
Tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. 
Inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI) sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp. 
Sänkningen berör havandeskapspenning och tillfällig 
föräldrapenning. Föräldrapenningen har fortfarande ett 
inkomsttak på 10 prisbasbelopp. 
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Bostadsbidrag. I och med avvecklandet av rekryter-
ingsbidraget för vuxenstuderande så kan inte detta 
bidrag längre påverka den bidragsgrundande inkomsten 
som bostadsbidraget beräknas på. Äldre bestämmelser 
gäller dock för dem som fått rekryteringsbidrag tidigare 
än 1:a januari 2007. 

Aktivitetsstöd. Friåret avskaffas. Den upphävda för-
ordningen gäller dock i fall där anvisningar skett före 
den 1 januari 2007. 

Den högsta ersättningen inom arbetslöshetsförsäk-
ringen sänks från 730 till 680 kr per dag. 

Assistansersättning. Ersättningen höjs från 219 kronor 
till 228 kronor per timma och det förhöjda timbeloppet 
från 245 kronor till 255 kronor. 

Bilstöd. Socialförsäkringsnämnderna avskaffas. Beslut 
om rätten till bilstöd fattas av tjänstemän på Försäk-
ringskassan. Bilstödsförordningen ändras. Bilstöd kan i 
normalfallet fås på nytt efter nio år mot tidigare sju. 
Grundbidraget är 60 000 kronor per person för alla 
grupper. Tidigare var det 30 000 kronor för föräldrar 
med funktionsnedsättning samt föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning. Grund- och anskaffningsbidraget 
ska inte kunna överstiga bilens anskaffningskostnad. 
Föräldrabegreppet utvidgas till att omfatta även vård-
nadshavare som inte är föräldrar och personer som tagit 
emot barn för adoption eller för stadigvarande vård och 
fostran. 

Sjukpenninggrundande inkomst. Inkomsttaket vid 
beräkning av SGI sänks från 10 till 7,5 prisbasbelopp. 
Det nya inkomsttaket motsvarar en årsinkomst på 302 
250 kronor för år 2007 och ska tillämpas vid beräkning 
av sjukpenning, rehabiliteringspenning, havandeskaps-
penning, tillfällig föräldrapenning, närståendepenning, 
smittbärarpenning, arbetsskadesjukpenning, dagpen-
ning enligt det statliga personskadeskyddet och ersätt-
ning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. SGI 
ska multipliceras med talet 0,989. Denna reglering 
innebär en sänkning av dagersättningsnivån. För 
arbetslösa utges sjukpenning med högst 486 kr per dag. 

Sjuk- och aktivitetsersättning. Det blir möjligt att ha sin 
sjukersättning eller aktivitetsersättning vilande vid 
studier. Reglerna är de samma som för vilande ersätt-
ning vid förvärvsarbete med två undantag. Det är inte 
möjligt att få prövotid. Hela ersättningen blir vilande 
oavsett studiernas omfattning. 

Arbetsgivaravgifter. Avgiftsuttaget för arbetsgivare 
höjs från 32,28 procent till 32,42 procent. Sjukförsäk-
ringsavgiften höjs från 8,64 procent till 8,78 procent. 
Särskild sjukförsäkringsavgift. Den särskilda sjuk-
försäkringsavgiften tas bort. Den särskilda reducer-
ingen av arbetsgivaravgiften för den som anställs först i 
ett företag tas bort. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det avdrag på 
arbetsgivaravgiften och egenavgiften som får göras upp 
till vissa gränser halveras från 5,0 procent av löne-
underlaget till 2,5 procent. De övre gränserna för av-
draget halveras också. 

2007-03 
Aktivitetsstöd. För den som uppfyller villkoren för 
arbetslöshetsersättning sänks stegvis ersättningsnivån 
både för aktivitetsstöd och för arbetslöshetsersättning 
enligt följande: 
- högst 80 procent av den fastställda dagsförtjänsten 
under de första 200 nivådagarna av arbetslöshets-
kassans ersättningsperiod. 
- högst 70 procent av den fastställda dagsförtjänsten 
från dag 201 till och med dag 300. 
- högst 65 procent av den fastställda dagsförtjänsten 
från dag 301 eller 451 och tills vidare. Den som vid 
dag 300 har barn under 18 år sänks nivån till 65 pro-
cent först dag 451 (om han eller hon inte är utförsäkrad 
från arbetslöshetsförsäkringen). 

2007-07 
Bostadsbidrag. En återbetalningsskyldig ska debiteras 
ränta om han eller hon kommit överens med Försäk-
ringskassan om en avbetalningsplan eller om denne fått 
anstånd med återbetalningen. Räntesatsen motsvarar 
statens utlåningsränta med ett tillägg av två procent-
enheter. Dessutom måste man betala en dröjsmålsränta 
på beloppet ifall det inte betalats i rätt tid. 

Aktivitetsstöd. Ersättningsperioden inom arbetslös-
hetsförsäkringen begränsas till längst 300 dagar. För 
den som dag 300 är förälder till barn under 18 år är 
ersättningsperioden längst 450 dagar. Ersättningsnivån 
på 65 procent av dagsförtjänst inom arbetslöshets-
försäkringen upphör. 

Rehabilitering. Arbetsgivarens skyldighet att göra 
rehabiliteringsutredningar upphör. Som en följd av 
detta upphör också Försäkringskassans skyldighet att 
kalla till avstämningsmöte två veckor efter att en reha-
biliteringsutredning kommit in. Även Försäkringskas-
sans skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan 
senast två veckor efter att utredningen kommit in upp-
hör. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter. För ungdomar 
som fyllt 18 men inte 25 år halveras arbetsgivaravgif-
terna och egenavgifterna, dock inte ålderspensionsav-
giften. För den allmänna löneavgiften gäller en särskild 
avgiftssats för ungdomar under andra halvåret 2007. 

Det avdrag på arbetsgivaravgiften och egenavgiften på 
10 procent av löneunderlaget som företag inom vissa 
branscher i Norrlands inland m.m. får göra, gjordes 
tidigare i första hand på sjukförsäkringsavgiften. 
Avdraget ska nu i första hand göras på den allmänna 
löneavgiften och i andra hand på arbetsmarknadsav-
giften. 

2007-12 
Aktivitetsstöd. Ungdomar som fyllt 18 år och som 
deltar i jobbgarantin för ungdomar får utvecklings-
ersättning. Den som är under 18 år och inte uppfyller 
villkoren för arbetslöshetsersättning får ingen ersätt-
ning eftersom föräldrarnas underhållsskyldighet fortfa-
rande gäller. 
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2008-01 
SGI ska multipliceras med 0,97 vid beräkning av 
föräldrapenning och övrig dagersättning (sjukpenning 
m.m.). 

Bostadsbidrag. Vissa mindre ändringar genomförs i 
reglerna för hur den bidragsgrundande inkomsten ska 
beräknas. Tidigare skulle inkomst av näringsverksam-
het antas vara minst lika stor som vid senaste taxerings-
beslut om inte sökanden kunde visa särskilda skäl för 
att inkomsten skulle uppskattas till ett lägre belopp. I 
den nya lagtexten slopas detta så att inkomst från 
näringsverksamhet måste uppskattas på samma sätt 
som t.ex. inkomst från tjänst. Ett förtydligande gjordes 
även i lagen vad gäller handläggningsrutinen i det fall 
inkomstuppgifter ändras efter det att slutligt bostads-
bidrag fastställts. Även i det fall studiebidrag ändras 
(inte bara taxering) kan nytt slutligt bostadsbidrag 
beräknas. I samband med den slopade förmögenhets-
skatten gjordes även vissa omformuleringar i lagtexten 
gällande beräkningen av förmögenhetstillägg till 
bidragsgrundande inkomst. I den nya lydelsen 
definieras förmögenhet som ”sådan förmögenhet som 
skulle ha varit skattepliktig enligt den upphävda lagen 
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt”. 

Livränta. Den 1:a januari 2008 upphörde socialförsäk-
ringsnämnderna. Beslut i ärenden som tidigare avgjorts 
i en socialförsäkringsnämnd fattas i stället av en hand-
läggare hos Försäkringskassan. En särskild beslutsord-
ning tillämpas för dessa ärendeslag varav egenlivränta 
är ett sådant ärendeslag. 

2008-07 
Föräldrapenning. En jämställdhetsbonus införs som 
gäller barn som föds från och med den 1:a juli 2008. 
Bonusen kommer att krediteras skattekontot med 
maximalt 3 000 kronor per månad om den förälder som 
tagit ut minst antal föräldrapenningdagar tar ut 
föräldrapenning. Bonusen gäller bara om den förälder 
som tagit flest antal föräldrapenningdagar arbetar eller 
studerar när den andra föräldern får föräldrapenning. 
Bonusen gäller inte de 60 reserverade dagarna per 
förälder eller lägstanivådagarna. 

Vårdnadsbidraget införs och ges till föräldrar med barn 
som fyllt ett men inte tre år och som är folkbokfört i 
kommunen. Bidraget är kommunalt och är högst 3 000 
kronor. Vårdnadsbidrag kan inte kombineras med 
föräldrapenning för vare sig bidragsmottagare eller 
dennes sambo/maka. Innan vårdnadsbidraget kan nytt-
jas måste 250 föräldrapenningdagar för barnet vara 
använda. 

Tillfällig föräldrapenning. Ett krav på intyg från 
förskola/skola om att barnet varit frånvarande för den 
tid man begär ersättning för vård av sjukt barn införs. 
Kravet gäller barn under 12 år. 

Bostadsbidrag. Om en bostadsbidragstagare får 
kommunalt vårdnadsbidrag ska det läggas till den 
bidragsgrundande inkomsten vid beräkningen av 
bostadsbidrag. 

Tandvård. Ett nytt tandvårdsstöd införs. Den försäk-
rade får ta del av tandvårdsstödet från det år hon eller 
han fyller 20 år. Tandvårdsstödet är två delar, dels ett 
allmänt tandvårdsbidrag, dels ett högkostnadsskydd. 
Det allmänna tandvårdsbidraget ska stimulera till 
regelbundna tandvårdsbesök och är främst tänkt att 
användas för undersökningar och förebyggande tand-
vård. Bidraget är på 150 kronor per år för försäkrade i 
åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för ålders-
grupperna 20-29 år samt 75 år eller äldre. Högkost-
nadsskyddet innebär att den försäkrade vid större 
behandlingar inte behöver betala hela kostnaden själv. 
Den ersättning som betalas ut beräknas utifrån så 
kallade referenspriser. Varje tandvårdsåtgärd som 
berättigar till ersättning har ett referenspris, som är ett 
fast pris bestämt av staten. 

- För behandlingar med referenspris som uppgår till 
3 000 kronor betalar patienten hela tandvårdskostna-
den. 
- För behandlingar med referenspris mellan 3 001 
kronor och 15 000 kronor betalar patienten 50 procent 
av tandvårdskostnaden. 
- För behandlingar med ett referenspris som överstiger 
15 000 kronor betalar patienten 15 procent av tand-
vårdskostnaden. 

Om tandläkaren tar ut ett högre pris än referenspriset 
blir behandlingen dyrare eftersom patienten själv beta-
lar den del som överstiger referenspriset. Om tandläka-
ren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot 
inte efter referenspriset, utan efter det pris som patien-
ten faktiskt betalar. Högkostnadsskyddet beräknas inte 
per kalenderår, utan börjar gälla när en åtgärd som 
ingår i skyddet blir klar. Efter det räknas alla åtgärder 
som blir gjorda under de följande tolv månaderna in i 
högkostnadsskyddet. 

Sjukpenning. Nya regler för rätten till sjukpenning 
införs, vilket bland annat innebär att sjukpenningen 
tidsbegränsas. En försäkrad kan få sjukpenning på 80 
procent kan bara betalas ut i maximalt 364 dagar inom 
en ramtid på 450 dagar. Efter det kan den försäkrade 
ansöka om förlängd sjukpenning, som betalas ut med 
75 procents ersättning under maximalt 550 dagar. Vid 
mycket allvarlig sjukdom finns dock möjlighet att få 
sjukpenning med 80 procent för obegränsad tid. 

Det införs också en rehabiliteringskedja som reglerar 
hur arbetsförmågans nedsättning ska bedömas vid olika 
tidpunkter. Det innebär att bedömningen av arbets-
förmågans nedsättning under de första 90 dagarna i en 
sjukperiod görs i förhållande till det vanliga arbetet 
eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt 
erbjuder. Från och med den 91:a dagen i sjukperioden 
innebär prövningen av rätten till sjukpenning att 
Försäkringskassan även ska ta hänsyn till om den för-
säkrade kan utföra något annat arbete hos arbetsgiva-
ren. Från och med den 181:a dagen i en sjukperiod ska 
Försäkringskassan dessutom bedöma om den försäk-
rade kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den 
reguljära arbetsmarknaden i övrigt eller genom annat 
lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. 
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Sjukpenninggrundande inkomst. Förutsättningarna för 
SGI-skydd ändras på tre punkter: 
- Vid utgången av en period med vårdnadsbidrag ska 
SGI lägst motsvara den SGI som den försäkrade skulle 
ha varit berättigad till omedelbart före perioden med 
vårdnadsbidrag. En förutsättning är dock att den för-
säkrade när vårdnadsbidraget upphör uppfyller de 
övriga villkor som krävs för att SGI:n ska vara fortsatt 
skyddad. 
- En anställd som på grund av hälsoskäl inte kan återgå 
i arbete hos sin arbetsgivare eller i den egna verksam-
heten och som är anmäld som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen omfattas av SGI-skydd. 
- Möjligheten för en arbetslös försäkrad att få tillbaka 
tidigare SGI efter en period med sjuk- eller aktivitets-
ersättning upphör. Det innebär att den som har sjuk- 
eller aktivitetsersättning till och med den 30 juni 2008 
eller senare inte kan få tillbaka en tidigare SGI även om 
han eller hon vid utgången av perioden med ersättning-
en är arbetssökande och beredd att anta erbjudet arbete 
i samma omfattning som tidigare SGI. 

Sjuk- och aktivitetsersättning. Kraven för rätten till 
sjukersättning tillsvidare skärps. De nya reglerna inne-
bär att sjukersättning endast kan komma i fråga om den 
försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Att 
arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt innebär att 
arbetsoförmågan bedöms bestå för all överskådlig 
framtid. Det innebär att det rör sig om kroniska sjuk-
domar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk 
eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms 
kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbets-
förmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan 
förbättras. Till skillnad från tidigare ska inte andra 
faktorer än nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom 
kunna påverka rätten till ersättning. Vid bedömningen 
av arbetsförmågans nedsättning ska därför inte längre 
den försäkrades ålder, bosättningsförhållanden, utbild-
ning, tidigare verksamhet, och andra liknande omstän-
digheter beaktas. Vidare ska vid bedömningen beaktas 
om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon 
kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på arbets-
marknaden. Detta innebär att det inte är möjligt att få 
sjukersättning i väntan på lönebidrag eller annan lik-
nande anställning. Denna förändring gäller även för 
aktivitetsersättning. Möjligheten att bevilja tidsbegrän-
sad sjukersättning upphör. För de som har en tidsbe-
gränsad ersättning finns övergångsbestämmelser. 
Möjligheten att bevilja enligt gamla regler för 
ytterligare perioder om 18 månader finns, dock längst 
till och med december 2012. Övergångsreglerna gäller 
även för personer med aktivitetsersättning som fyller 
30 år. 

2008-10 
Sjukpenning. En arbetstagare har rätt att vara tjänst-
ledig från sin anställning för att på grund av sjukdom 
pröva annat arbete. Som villkor för ledigheten gäller att 
arbetstagaren under en period om minst 90 dagar har 
haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga 
arbete, eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren 
tillfälligt erbjudit arbetstagaren. Arbetstagaren ska även 
ha ingått ett anställningsavtal med en annan arbets-
givare mellan dag 91 och dag 180 av sjukperioden. 

2008-12 
Sjuk- och aktivitetsersättning. Så kallad steglös avräk-
ning införs för personer som har beviljats sjukersätt-
ning (tillsvidare) i juni 2008 eller tidigare för att 
underlätta för dessa att komma tillbaka till arbete, 
studera eller arbeta ideellt. Steglös avräkning innebär 
att en person med sjukersättning kan tjäna 42 800 
kronor per år (ett prisbasbelopp) utan att sjukersätt-
ningen minskas. Den som vill arbeta med sjukersätt-
ning måste ansöka till Försäkringskassan i förväg. 

Livränta. Den 1:a december 2008 trädde nya regler i 
kraft om steglös avräkning för personer som beviljats 
sjukersättning i juni 2008 eller tidigare. De nya 
reglerna gäller också egenlivränta som samordnas med 
sjukersättning. Livräntan ska minskas i de fall hela 
sjukersättningen är bortreducerad. Reglerna innebär 
också att rätten till sjukersättning och livränta inte kan 
omprövas när någon arbetar enligt reglerna om steglös 
avräkning. 

2009-01 
Assistansersättning. Ersättningen höjs från 237 kronor 
till 247 kronor per timme och det förhöjda timbeloppet 
höjs från att tidigare ha varit maximalt 265 kronor till 
att vara maximalt 277 kronor. 

Sjuk- och aktivitetsersättning. Prövotiden i reglerna om 
vilande sjukersättning tas bort. Tidigare kunde en 
person med sjuk- eller aktivitetsersättning under en 
prövotid på tre månader arbeta och behålla sin ersätt-
ning under tiden. I stället ska ett månatligt belopp 
motsvarande 25 procent av den del av sjuk- eller 
aktivitetsersättningen som har förklarats vilande på 
grund av förvärvsarbete betalas ut till den försäkrade. 
Beloppet ska betalas ut så länge ersättningen är 
vilande, dock längst 12 månader. Reglerna ändras så att 
en försäkrad ska vara skyldig att anmäla till Försäk-
ringskassan innan han eller hon påbörjar ett förvärvs-
arbete, utökar omfattningen av redan påbörjat arbete 
eller fortsätter att förvärvsarbeta efter tid då ersätt-
ningen varit vilande. Förutsättningarna för Försäk-
ringskassan att dra in eller minska sjukersättningen 
ändras. Tidigare skulle arbetsförmågan vara väsentligt 
förbättrad, men de nya reglerna innebär att den numera 
enbart behöver vara förbättrad. En försäkrad ska även 
själv anmäla till Försäkringskassan om arbetsförmåga 
är förbättrad. De som har aktivitetsersättning är fortfa-
rande skyldiga att anmäla väsentligt förbättrad arbets-
förmåga. 
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Bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjnings-
stöd. För personer med bostadstillägg och äldreförsörj-
ningsstöd höjs beräkningsfaktorn som används för att 
räkna ut den skäliga levnadsnivån. För ogifta höjs den 
från att tidigare ha varit 1,294 prisbasbelopp till att bli 
1,3546 prisbasbelopp. För gifta höjdes den från att 
tidigare ha varit 1,084 prisbasbelopp till att bli 1,1446 
prisbasbelopp. 

Arbetsgivaravgifter. Sjukförsäkringsavgiften sänks från 
7,71 till 6,71 procentenheter. Därmed sänks avgifts-
uttaget för arbetsgivare från tidigare 32,42 till 31,42 
procentenheter. 

Egenavgifter. Sjukförsäkringsavgiften sänks från 7,93 
till 6,93 procentenheter. Avgiftsuttaget för egenföre-
tagare sänks från 30,71 till 29,71 procentenheter. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Ungdomsavdra-
get höjs från hälften till tre fjärdedelar av de avgifter 
för vilka avdraget får göras. Samtidigt ändras ålders-
gränserna. Den nedre gränsen tas bort, den övre grän-
sen höjs från 25 till 26 år. 

2009-07 
Aktivitetsstöd. Storleken på medlemsavgiften till 
a-kassan beror på om medlemmen är arbetslös eller 
inte. Den som har aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning jämställs med en arbetslös person. Har en person 
arbetat under programmet som den fått aktivitetsstöd 
för betraktas han eller hon inte som arbetslös. 

En ersättningsperiod får beviljas av a-kassan för den 
som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program med 
aktivitetsstöd. Ersättningsperioden kan beviljas från 
och med startdatumet för programmet. Den kan även 
beviljas under programperioden. Det finns särskilda 
övergångsregler för dessa ändringar. 

2010-01 
Tillfällig föräldrapenning – ensamstående förälder Om 
en ensamstående förälder inte kan vårda sitt barn på 
grund av att man själv är sjuk eller är smittbärare, kan 
någon annan få tillfällig föräldrapenning för att vårda 
barnet. Personen måste avstå från sitt arbete och barnet 
ska inte ha fyllt tre år. 

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den som hade 
sjukersättning eller aktivitetsersättning den 31 decem-
ber 2009 kan få tillbaka den SGI den hade innan den 
fick sin ersättning. För den som helt eller delvis saknar 
arbete räknas SGI om. Vid omräkningen används 
konsumentprisindex för varje helt år som gått sedan 
individen fick sjukersättning eller aktivitetsersättning. 

Bostadsbidrag – ny beräkning av förmögenhet. När 
bostadsbidraget räknas ut tar man hänsyn till om den 
sökande har en förmögenhet. Den ska nu beräknas 
enligt den nya lagen om beräkning av förmögenhet vid 
beräkning av vissa förmåner, till exempel bostads-
bidrag. Som förmögenhet räknas värdet på den bidrags-
sökande tillgångar efter att skulderna dragits av. 

Underhållsstöd – förmögenhet räknas inte längre med. 
Förmögenhet ska inte längre räknas med när beloppet 
som den bidragsskyldige föräldern ska återbetala till 
Försäkringskassan räknas ut. Lagen träder ikraft den 1 
januari 2010 men den ska användas först på återbetal-
ning som beslutas från och med den 1 februari 2010. 
Tidigare räknades 1 procent av den förmögenhet som 
översteg 1 500 000 kronor som inkomst. 

Sjukförsäkring. Sjukpenning. Från och med den 1 
januari 2010 träder nya regler i kraft inom sjukförsäk-
ringen och arbetslöshetsförsäkringen. De gäller för dem 
som har fått sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersätt-
ning i maximal tid. Det innebär i korthet att de erbjuds 
att delta i en arbetslivsintroduktion via Arbetsförmed-
lingen. Den som deltar i introduktionen får aktivitets-
stöd. Reglerna innebär även att det i vissa fall finns 
möjlighet att beviljas ytterligare tid med förlängd sjuk-
penning om särskilda kriterier är uppfyllda. 

Ändring i rehabiliteringskedjan. Den prövning mot hela 
arbetsmarknaden som enligt nuvarande regler ska ske 
efter 180 dagar i sjukperioden ska kunna skjutas upp 
inte bara om det finns särskilda skäl utan även om det i 
annat fall kan anses som oskäligt. När den försäkrade 
haft sin arbetsförmåga nedsatt under 365 dagar föreslås 
att prövningen sker mot hela arbetsmarknaden om det 
inte kan anses oskäligt. 

Den som är arbetsoförmögen till följd av en allvarlig 
sjukdom ska kunna få sjukpenning med 80 % av den 
sjukpenninggrundande inkomsten även om sådan sjuk-
penning redan lämnats för 364 dagar. De nya reglerna 
börjar gälla den 15 januari 2010 men tillämpas från och 
med den 1 januari 2010. 

Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar. 
Från och med den 1 januari 2010 kan närståendepen-
ning betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för varje 
svårt sjuk person som vårdas. (För vård av en person 
som fått HIV-infektion genom smitta av blod eller 
blodprodukter inom den svenska sjukvården gäller 
totalt 240 dagar). De nya bestämmelserna tillämpas 
även för vård som har påbörjats före den 1 januari 
2010. 

Sänkt prisbasbelopp påverkar ersättningar. Prisbas-
beloppet för 2010 är fastställt till 42 400 kronor, vilket 
är en sänkning jämfört med 2009. Det medför därför en 
viss sänkning av ersättningar inom socialförsäkringen 
(till exempel sjukpenning, föräldrapenning och vårdbi-
drag). 

Den högsta ersättningen för sjukpenning per dag blir 
676 kronor per dag (682 kronor per dag, 2009). När det 
gäller föräldrapenning blir ersättningen 901 kronor per 
dag (910 kronor per dag, 2009). För de som har ett helt 
vårdbidrag blir ersättningen 8 833 kr/månad (8 917 
kr/månad, 2009) 
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2010-07 
Flerbarnstillägget höjs. Flerbarnstillägget höjs med 50 
kronor för det andra barnet, 100 kronor för det tredje 
barnet, 150 kronor för det fjärde barnet och med 200 
kronor för det femte barnet och varje ytterligare barn. 
Det innebär att flerbarnstillägget lämnas enligt följande 
från och med den 1 juli 2010. 
- 150 kronor per månad för det andra barnet 
- 454 kronor per månad för det tredje barnet 
- 1 010 kronor per månad för det fjärde barnet 
- 1 250 kronor per månad för det femte och varje ytter-
ligare barn 

Skälen för höjningen är att det allmänna barnbidraget 
bidrar till förbättrade förutsättningar för en god eko-
nomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer. 

För egna företagare. Nya bestämmelser för beräkning 
av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Från och med 
den 1 juli gäller nya bestämmelser för beräkning av 
SGI för den som bedriver näringsverksamhet i form av 
enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. 

De nya reglerna innebär i korthet att alla som startar 
egen verksamhet ska omfattas av ett generellt upp-
byggnadsskede. Det betyder att den egna företagaren 
under en period på 24 månader har rätt att få en SGI 
som motsvarar vad en anställd skulle få för liknande 
arbete. Dessutom upphör bestämmelsen om att SGI för 
en egen företagare inte får beräknas till högre belopp 
än vad som motsvarar skälig lön för liknande arbete. 

Nya karenstider. Den lägsta karenstiden som idag är 1 
dag utökas till 7 dagar. För de egna företagare som vill 
välja en längre karenstid införs flera alternativ. Det blir 
möjligt att välja 14, 30, 60 eller 90 karensdagar. Under 
en övergångsperiod kommer även de egna företagare 
som fyllt 55 år att få möjlighet att övergå till kortare 
karenstid. Denna övergångsbestämmelse gäller till och 
med den 30 september 2010. Egenavgifterna vid 
karenstid i sjukförsäkringen från den 1 juli 2010: 
- 6,04 % vid 7 dagars karenstid 
- 5,94 % vid 14 dagars karenstid 
- 5,78 % vid 30 dagars karenstid  
- 5,60 % vid 60 dagars karenstid 
- 5,48 % vid 90 dagars karenstid 

Ändrat beräkningssätt vid tillfällig föräldrapenning. 
Från 1 juli ändras sättet att beräkna tillfällig föräldra-
penning för egna företagare. Syftet är att så långt som 
möjligt beräkna ersättning med tillfällig föräldrapen-
ning på samma sätt som för en anställd. I korthet inne-
bär detta att den tillfälliga föräldrapenningen per dag är 
knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande in-
komsten (SGI), delad med 260. Man kan få ersättning 
under högst fem dagar per sju-dagarsperiod. 

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader. Den 1 juli 
2010 införs ett högkostnadsskydd mot sjuklönekost-
nader som omfattar alla arbetsgivare. Högkostnads-
skyddet innebär att en arbetsgivare kan få ersättning för 
sjuklönekostnader om de under ett kalenderår över-
stiger två och en halv gånger den genomsnittliga årliga 
sjuklönekostnaden för alla arbetsgivare. För 2010 
gäller det kostnader från och med den 1 juli. I ersätt-
ningen ingår kostnaden för sjuklön samt sociala avgif-
ter, allmän löneavgift och särskild löneskatt. Däremot 
inte sjuklönekostnader för medarbetare som har blivit 
beviljade särskilt högriskskydd. 

2010-12 
Den första december trädde etableringsreformen i kraft. 
Reformen syftar till att underlätta och påskynda nyan-
lända invandrares etablering i samhälls- och arbetslivet. 
Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etable-
ringsinsatserna och som tillsammans med den nyan-
lände upprättar en etableringsplan. För de nyanlända 
som deltar aktivt i etableringsinsatserna utgår en ny 
statlig ersättning. Den är lika för alla nyanlända obero-
ende av var i landet man bor. 

Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning 
och Försäkringskassan betalar ut ersättningen. Dess-
utom beslutar Försäkringskassan om, och betalar ut, de 
två tilläggsförmånerna bostadsersättning och etable-
ringstillägg. Etableringsersättningen är skattefri och 
betalas ut med högst 308 kronor per dag fem dagar i 
veckan. Ersättningen utbetalas i högst 24 månader. 

2011-01 
Den 1 januari 2011 samlas de flesta lagar som rör 
socialförsäkringen i socialförsäkringsbalken. I samband 
med det så byts en del begrepp ut. Socialförsäk-
ringsbalken innehåller inga förändringar vad gäller 
förutsättningarna för att få ersättning 

Nya begrepp: 

Sjukpenning på normalnivå (tidigare: Sjukpenning 
under första året) 

Sjukpenning på fortsättningsnivå (tidigare: Förlängd 
sjukpenning) 

Fler dagar med sjukpenning på normalnivå (tidigare: 
Fortsatt sjukpenning) 

Fler dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå 
(tidigare: Förlängd sjukpenning p.g.a. arbetsskada, 
Förlängd sjukpenning i vissa fall) 

Graviditetspenning (tidigare: Havandeskapspenning) 

Sjukpenning på normalnivå motsvarar cirka 80 procent 
av den sjukpenninggrundande inkomsten och sjukpen-
ning på fortsättningsnivå cirka 75 procent av den sjuk-
penninggrundande inkomsten. 
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Från och med 1 januari 2011 blir det möjligt för den 
som saknar anställning att få sjukpenning under de 
första 14 dagarna i en sjukperiod även om man inte har 
kunnat anmäla sig på Arbetsförmedlingen. Det kan 
man få om det är oskäligt att begära att man skulle ha 
gjort en sådan anmälan. Det kan till exempel handla 
om att man blivit sjuk eller att ett allvarligare sjuk-
domsfall har inträffat inom familjen. 

Ny ersättning till föräldrar som har mist ett barn. 
Föräldrar kan få 10 dagar med tillfällig föräldrapenning 
om de har mist ett barn som är under 18 år. Dagarna 
kan tas ut till och med 30:e dagen efter den dag som 
barnet dog. Föräldrarna kan ta ut ersättningen samti-
digt. 

Arbetsskadelivräntorna höjs. En livränta på 10 000 
kronor i månaden höjs med 139 kronor före skatt från 1 
januari 2011. Det blir följden av den omräkning som 
görs av livränta från arbetsskadeförsäkringen och det 
statliga personskadeskyddet. Omräkningen görs med 
indexeringstalet 1,0139 som är beräknat utifrån kon-
sumentprisindex och inkomstindex. 

Lagen om anställda i utlandsstyrkan upphör och ersätts 
med lagen om Försvarsmaktens personal vid internat-
ionella militära insatser. Försäkringskassan ska på 
begäran pröva om en skada eller sjukdom vållats i 
arbetet enligt arbetsskadeförsäkringen. Bevisregler 
enligt arbetsskadeförsäkringen eller statligt person-
skadeskydd gäller.  

Prisbasbeloppet för 2011 fastställs till 42 800 kronor, 
vilket är en höjning med 400 kronor. Den högsta 
ersättningen för sjukpenning per dag blir 682 kronor 
per dag (676 kronor per dag, 2010). När det gäller 
föräldrapenning blir högsta ersättning 910 kronor per 
dag (901 kronor per dag, 2010). För de som har ett helt 
vårdbidrag blir ersättningen 8 917 kr/månad (8 833 
kr/månad, 2010). 

Egenavgifter 2011 i sjukförsäkringen för egenföreta-
gare med vald karenstid. En egenföretagare kan välja 
14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid i sjukförsäkringen. 
Egenavgiften påverkas beroende på vilken karenstid en 
företagare väljer. 

Försäkringskassan har fastställt egenavgifterna till 
sjukförsäkringen för 2011 till:  
- 5,00 % vid 14 dagars karenstid  
- 4,82 % vid 30 dagars karenstid  
- 4,60 % vid 60 dagars karenstid  
- 4,46 % vid 90 dagars karenstid  

På inkomster över 7,5 gånger prisbasbeloppet tillämpas 
procentsatsen 5,11 för sjukförsäkringsavgift från och 
med 1 januari 2011. 

Ny redovisningstidpunkt av assistansersättning. 
Försäkringskassan ändrar tidpunkten för räkningar och 
tidrapporter för assistansersättning. De ska från och 
med januari 2011 lämnas in senast den 5:e i andra 
månaden efter redovisningsmånaden. Ändringen beror 
på att bankerna behöver mer tid för att pengarna ska 
finnas på brukarens eller anordnarens konto den 20:e i 
månaden. 

2011-02 
Från och med den 1 februari 2011 kommer sjömän på 
fartyg som går i inre fart omfattas av samma regler vid 
sjukdom som andra anställda. De innebär att de kan få 
sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden och där-
efter sjukpenning. 

2012-01 
Sjukpenning i särskilda fall till personer som fått 
maximal tid med tidsbegränsad sjukersättning och som 
inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 
eller har låg SGI införs. 

Boendetillägg till personer som fått maximal tid med 
tidsbegränsad sjukersättning införs. 

Det blir möjligt att få ytterligare ersättning från 
sjukförsäkringen för den som fått maximal tid med 
sjukpenning eller sjukersättning om det på grund av 
den försäkrades sjukdom är oskäligt att inte betala 
sjukpenning. Precis som tidigare ska läkarintyg styrka 
att det är oskäligt.  

Det blir möjligt att få sjukpenning i fler än 914 dagar 
för hela nedsättningen av arbetsförmågan även om den 
bara till en fjärdedel beror på godkänd arbetsskada.  
Det blir möjligt att få sjukpenning på normalnivå i fler 
än 364 dagar för hela nedsättningen av arbetsförmåga 
om den till minst en fjärdedel beror på en allvarlig 
sjukdom. 

Ersättning för resor till och från arbetet istället för 
sjukpenning ska från årsskiftet inte räknas som 
förbrukade dagar i beräkningen av hur länge en 
försäkrad kan ha rätt till sjukpenning. 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska också 
förstärka sina insatser inom rehabiliteringskedjan och 
utöka samarbetet för att underlätta återgång i arbete.  

Föräldrar kan ta ut föräldrapenning samtidigt i 30 dagar 
under barnets, första levnadsår, så kallade dubbeldagar. 
Nuvarande tio dagar, så kallade pappadagar, inom den 
tillfälliga föräldrapenningen kvarstår och 
föräldrapenningen betalas fortfarande ut sammanlagt 
480 dagar per barn.  

Kravet att ansöka om jämställdhetsbonus tas bort och 
pengarna betalas ut samtidigt som föräldrapenningen. 
Det gäller jämställdhetsbonus för 2012 och framåt. De 
som har rätt till jämställdhetsbonus för år 2011 
kommer behöva ansöka enligt det tidigare förfarandet. 
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Bostadsbidraget för barnfamiljer med hemmavarande 
barn höjs. Golvet för bostadskostnader för barnfamiljer 
sänks. Större andel av bostadskostnaderna för unga 
utan barn blir bidragsgrundande. 

Prisbasbeloppet för 2012 fastställs till 44 000 kronor, 
vilket är en höjning med 1 200 kronor. Den högsta 
ersättningen för sjukpenning per dag blir 702 kronor 
per dag (682 kronor per dag, 2011). Hel sjukersättning 
i form av garantiersättning blir 8 800 kronor per månad 
(8 560 kronor per månad, 2011). När det gäller 
föräldrapenning blir högsta ersättning 935 kronor per 
dag (910 kronor per dag, 2011). För de som har ett helt 
vårdbidrag blir ersättningen 9 167 kr/månad (8 917 
kr/månad, 2011). 

2012-07 
Det tidigare arbetsmarknadsbegreppet i 
sjukförsäkringen återinförs. Sjukskrivnas 
arbetsförmåga ska efter 180 dagar prövas mot sådant 
förvärvsarbete som normalt förekommer på 
arbetsmarknaden i stället för mot förvärvsarbete på den 
reguljära arbetsmarknaden. 

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. En 
arbetsgivare ska inte vara skyldig att betala ut sjuklön 
vid sjukdom om arbetstagaren inte helt har återgått i 
arbete och utfört arbete under minst en dag hos 
arbetsgivaren efter det att sjuklön för en hel 
sjuklöneperiod har betalats ut av arbetsgivaren. 

2013-01 
Vab-intyget tas bort. Grundnivån i föräldrapenningen 
höjs från 180 till 225 kronor/dag. 

De som betalar underhållsstöd via en avbetalningsplan 
kan få längre tid på sig att betala. Från dagens två 
månader till fem månader. 

Individer med aktivitetsersättning kan ha sin ersättning 
vilande i upp till 24 månader oavsett längden på det 
tidigare beslutet. Om vilandeperioden upphör tidigare 
kan man återfå sin ersättning i upp till tre månader. 

Sjukpenning i särskilda fall och boendetillägg införs 
för de som lämnat aktivitetsersättning vid 30 års ålder, 
saknar eller har låg SGI. 

Egna företagarna kan välja en karenstid på en dag i 
sjukförsäkringen. Egna företagare som har fyllt 55 år 
kan välja en karenstid på en dag, senast den 30 april 
2013. Alla arbetslösa egna företagare får en karenstid 
på en dag. 

Ett särskilt tandvårdsbidrag införs för personer med en 
sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk 
för försämrad tandhälsa. 

Prisbasbeloppet för 2013 fastställs till 44 500 kronor, 
vilket är en höjning med 500 kronor. Den högsta 
ersättningen för sjukpenning per dag blir 709 kronor 
per dag (702 kronor per dag, 2012). Hel sjukersättning 
i form av garantiersättning blir 8 900 kronor per månad 
(8 800 kronor per månad, 2012). När det gäller 
föräldrapenning blir högsta ersättning 946 kronor per 
dag (935 kronor per dag, 2012). För de som har ett helt 
vårdbidrag blir ersättningen 9 271 kr/månad (9 167 
kr/månad, 2012). 

2014-01 
Tiden för att ta ut föräldrapenning förlängs till 12 år. 
Föräldrapenning kan betalas ut under högst 96 dagar 
för barn som har fyllt 4 år. Föräldrapenningens 
ersättningsnivåer fördelas jämnt mellan föräldrarna. 

Tiden för tillfällig föräldrapenning när ett barn har 
avlidit förlängs till 90:e dagen efter barnets död. 

Gravid egenföretagare kan få graviditetspenning på 
grund av arbetsmiljön.  

Höjt särskilt bostadsbidrag till familjer med 
hemmavarande barn. 

Sammanläggning av sjukperioder. Under de första 90 
dagarna bedöms arbetsförmågan mot det vanliga 
arbetet. Det gäller nu även om en ny sjukperiod 
inträffar med mer än 90 dagars mellanrum trots att den 
försäkrade inte har utfört arbete mellan sjukperioderna. 
Undantag gäller för dem som deltar i 
arbetslivsintroduktion. Dessa bedöms mot det vanliga 
arbetet först när en ny sjukperiod inträffar med mer än 
180 dagars mellanrum. 

Det blir möjligt att ge rätt till aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning och sjukpenning upp till sju 
dagar före sjukanmälningsdatum. 

Bostadstillägget betalas ut oavsett hur lågt beloppet är. 
Tidigare nedre gräns på 25 kr tas bort. Bostadstillägg 
kan beviljas från och med samma månad som 
sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats. 

Slopad anmälningsskyldighet för närståendepenning. 
Det räcker med ansökan inom tre månader från det 
datum som ersättningen begärs ifrån. 

Den som har haft livränta ska i likhet med de som har 
haft sjukersättning eller aktivitetsersättning kunna få 
tillbaka sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst). 
Livräntans årsbelopp räknas upp med 0,18 %. 

Prisbasbeloppet för 2014 fastställs till 44 400 kronor, 
vilket är en sänkning med 400 kronor. Den högsta 
ersättningen för sjukpenning per dag blir 708 kronor 
per dag (709 kronor per dag, 2013). Hel sjukersättning 
i form av garantiersättning blir 8 880 kronor per månad 
(8 900 kronor per månad, 2013). När det gäller 
föräldrapenning blir högsta ersättning 944 kronor per 
dag (946 kronor per dag, 2013). För de som har ett helt 
vårdbidrag blir ersättningen 9 250 kr/månad (9 271 
kr/månad, 2013). 
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2014-03 
Nya regler för barnbidrag. För barn födda eller 
adopterade och i föräldrarnas vård den 1 mars 2014 
eller senare delas barnbidraget automatiskt mellan 
föräldrarna om de har gemensam vårdnad. Det innebär 
att föräldrarna kommer får 525 kronor var i månaden. 
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