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Ekonomiskt stöd från AFA i samband med rehabilite-
ringsinsatser 

Bakgrund 
Långtidssjukskrivningarna ökar i en allt snabbare takt, bl.a. i kommuner och 
landsting I syfte att begränsa de långa sjukskrivningarna genom att stödja 
utvecklingen inom området för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen har 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans För-
samlingsförbund kommit överens med samtliga fackliga motparter om att 
föreslå AFA:s styrelse att avsätta 25 miljoner kronor från försäkringarnas 
premiefonder för att täcka vissa kostnader i samband med rehabilitering. 

Enligt föreskrifter i riktlinjer för hantering av dessa medel ska följande förut-
sättningar vara uppfyllda för att bidrag ur medlen ska kunna förmedlas: 

1. Den som ska genomgå rehabilitering ska omfattas av AGS-KL försäk-
ringen 

2. Rehabiliteringsbehovet ska vara styrkt av läkare 

3. Rehabiliteringsåtgärden ska vara godkänd av försäkringskassan och 
finnas upptagen i en rehabiliteringsplan. 

4. Ansökan om medel för rehabilitering ska inges till AFA Sjukförsäk-
ring. 

5. Avsatta medel får täcka högst 50 % av kostnaden för rehabiliteringen. 
Rehabiliteringsutredningen bekostas inte till någon del av dessa me-
del. Resterande del av kostnaden ska täckas på annat sätt, till exempel 
av arbetsgivaren eller försäkringskassan eller båda efter överens-
kommelse. 
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Kommentar 
Överenskommelsen innebär inte att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar 
flyttas över på annan aktör. Att bidrag beviljas för viss av försäkringskassan 
godkänd rehabiliteringsåtgärd hindrar inte att  ytterligare åtgärder kan krä-
vas för att arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet ska anses fullgjord.  
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