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Arbetsrättssektionen 
Johanna Read Hilmarsdottir 
 
Nyckelord: rehabilitering 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring – 
arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet samt 
upphävande av förordning (2003:426) om 
rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. lagen om 
allmän försäkring 
Riksdagen har den 23 maj 2007 beslutat om ändringar i lagen (1962:381) om 
allmän försäkring samt att förordningen (2003:426) om rehabiliteringsutredning 
enligt 22 kap. lagen om allmän försäkring skall upphöra att gälla. Förutom 
ändringar av vissa ersättningsfrågor innebär ändringen att arbetsgivarens 
skyldighet att påbörja en rehabiliteringsutredning vid vissa tidsintervaller nu helt 
tagits bort. Även den skyldighet som ålegat arbetsgivaren att tillställa 
Försäkringskassan blanketten ”Rehabiliteringsutredning” har upphört. 
Arbetsgivaren skall istället lämna de upplysningar till försäkringskassan som 
behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast skall kunna 
klarläggas. 

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2007. 

Vi vill understryka att arbetsgivarens skyldighet att svara för att de åtgärder vidtas 
som behövs för en effektiv rehabilitering, alltjämt kvarstår. Den policy som 
Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i cirkulär 2002:97 är alltjämt aktuell. 

Det är således fortfarande av stor vikt för lyckad rehabilitering att processen 
börjar så tidigt som möjligt, att arbetsgivaren har en fastlagd process med en 
tydlig struktur som samtliga aktörer är väl förtrogna med. Vi rekommenderar att 
ni påbörjar en rehabiliteringsprocess senast efter fyra veckors sjukskrivning. 
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