
FÖRSÄKRING

Rehabilitering AGS-fonden
För arbetstagare inom privat näringsliv

Stöd till arbetslivsinriktad 
rehabilitering
Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av 
kostnaderna när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma 
AGS-fonden avsatt medel till individuell rehabilitering.

REHABILITERING
Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilite-
ring och insatser som görs i förebyggande syfte.

FÖRUTSÄTTNINGAR
•  Den anställde måste omfattas av avtalsgruppsjuk-

försäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen.
• Det finns ett styrkt rehabiliteringsbehov.
• Det finns en plan för återgång i arbete.

ERSÄTTNING
•  Som arbetsgivare kan du få upp till halva kostnaden 

för rehabilitering och insatser som görs i förebyg-
gande syfte.

• Om den som ska genomgå rehabiliteringen är arbets-
lös kan ersättning betalas med upp till 75 procent av 
kostnaden men högst 37 500 kronor.

• Resten av kostnaderna förutsätts att arbetsgivaren, 
Arbetsförmedlingen eller annan står för.

• Ersättning betalas inte för lönekostnader, tekniska 
hjälpmedel, eller om maskiner eller arbetsplatser 
behöver byggas om.

Arbetslivsinriktade insatser
AFA Försäkring bedömer i varje enskilt ärende om 
kostnaden för den aktuella rehabiliteringsåtgärden kan 
betalas.

Förebyggande insatser
Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan 
ersättning betalas:
• Under den tid då Försäkringskassan betalar före-

byggande sjukpenning, eller
• vid behandlingssamtal som sker hos psykolog eller 

legitimerad psykoterapeut, eller
• vid beroendebehandling.

ANSÖKAN
Arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmed-
lingen ansöker digitalt på vår webbplats afaforsakring.
se. I ansökan framgår vilka handlingar som behöver 
bifogas.

TÄNK PÅ ATT DU SOM ARBETSGIVARE:
• Behöver en fullmakt från din medarbetare för att 

skicka handlingar till oss.
• Kan komplettera ansökan digitalt med handlingar i 

efterhand.

Beslutet skickas per e-post till den som gjort ansökan.

Begäran om betalning av beviljat stöd ska ha kommit 
in till AFA Försäkring inom tre år från den dag då 
stödet beviljades. Begärs inte betalning av stödet inom 
denna tid går rätten till det beviljade stödet förlorad.
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Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor
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Som en del av vår uppföljning kommer AFA Försäkring 
att ställa några frågor om resultat och upplevelse av 
rehabiliteringsinsatsen.

INFORMATION
Ansökan hittar du på  
www.afaforsakring.se/rehabiliteringsstod

Där finns också information om vår verksamhet 
och om avtalsförsäkringarna, bl a avtalsgrupp-
sjukförsäkringen. Du kan även ringa vårt 
kundcenter på 0771-88 00 99 om du har frågor.

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, 

arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra för-

säkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens 

parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat näringsliv, 

kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan 

vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del 

av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt 

syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 

medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.


