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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken
dels att 37 kap. 16–20 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 37 kap. 16 och 17 §§ ska utgå,
dels att 37 kap. 14 §, 58 kap. 4 §, 108 kap. 9, 12–14, 18 och 20 §§, 110 kap.

46 § samt rubrikerna närmast före 108 kap. 9, 12, 18 och 20 §§ ska ha föl-
jande lydelse.

37 kap.

14 § Bestäms den slutliga sjukersättningen till högre belopp än den som för
samma år har betalats ut i preliminär sjukersättning, ska skillnaden betalas ut.
Bestäms den slutliga sjukersättningen till lägre belopp än den som för samma
år har betalats ut i preliminär ersättning, ska skillnaden betalas tillbaka enligt
108 kap. 9, 11–14 och 22 §§.

Belopp under 1 200 kr ska varken betalas ut eller betalas tillbaka.

58 kap.

4 § Tilläggspensionen ska beräknas utifrån de pensionspoäng som fastställts
för den försäkrade.

Tilläggspensionens storlek är också beroende av den allmänna inkomst-
utvecklingen.

108 kap.

Sjukersättning och bostadsbidrag

9 § Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av sjukersättning och
bostadsbidrag som ska betalas tillbaka enligt 37 kap. 14 § respektive 98 kap.
6 §. 

Försäkringskassan ska också besluta om återbetalning av bostadsbidrag
som har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, även om förutsättning-
arna enligt 2 § inte är uppfyllda.

1 Prop. 2013/14:138, bet. 2013/14:SfU15, rskr. 2013/14:278.
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12 § Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för eftergift av sådan
ersättning som ska betalas tillbaka enligt 9 § ska det särskilt beaktas vilken
förmåga den eller de försäkrade har att kunna betala tillbaka ersättningen.

13 § Om den eller de försäkrade medvetet eller av oaktsamhet lämnat fel-
aktiga uppgifter till grund för beräkningen av den preliminära sjukersätt-
ningen eller för bedömningen av rätten till bostadsbidrag, får kravet på åter-
betalning inte efterges.

14 § För att rätten till eftergift ska kunna prövas när det gäller sådan ersätt-
ning som ska betalas tillbaka enligt 9 § ska skyldigheten enligt 110 kap. 46
och 47 §§ att anmäla ändrade förhållanden ha fullgjorts. Om någon anmälan
inte har gjorts kan frågan om eftergift ändå prövas om den anmälningsskyl-
dige inte skäligen borde ha insett att en sådan anmälan skulle ha gjorts.

Sjukersättning och bostadsbidrag

18 § Ränta ska inte tas ut på sådan avgift som avses i 37 kap. 15 § andra
stycket eller 98 kap. 7 § andra stycket.

Sjukersättning och bostadsbidrag

20 § Dröjsmålsränta ska inte tas ut på sådan avgift som avses i 37 kap. 15 §
andra stycket eller 98 kap. 7 § andra stycket.

110 kap.

46 §2 Den som ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt
denna balk ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till
eller storleken av förmånen.

Det som anges i första stycket kan avse
1. bosättning i Sverige eller utlandsvistelse,
2. bostadsförhållanden,
3. civilstånd, vårdnad och sammanboende med vuxen eller barn,
4. hälsotillstånd,
5. förvärvsarbete i Sverige eller utomlands,
6. arbetsförmåga,
7. inkomstförhållanden,
8. förmögenhetsförhållanden, och
9. utländsk socialförsäkringsförmån.
Anmälan som gäller assistansersättning ska även göras av den till vilken

assistansersättning har betalats ut enligt 51 kap. 19 §, om denne har känne-
dom om de ändrade förhållandena.

Anmälan behöver inte göras om den handläggande myndigheten har
kännedom om ändringen och därför saknar behov av en anmälan. Anmälan
behöver inte heller göras i ett ärende om bostadstillägg eller äldreförsörj-

2 Senaste lydelse 2012:935. 



3

SFS 2014:470ningsstöd om ändringen innebär att inkomsterna eller förmögenheten endast
har ökat i mindre omfattning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på återkrav som har be-

slutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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