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REHABILITERINGSPOLICY 

 
Inledning 

 
I Lekebergs kommun är arbetet med förebyggande insatser och rehabilitering en viktig del av 

en god personalpolitik. En tydlig rehabiliteringsprocess syftar till att sjukskrivna medarbetare 

så snart som möjligt ska återgå i arbete. 

Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar i arbetet för ett friskare arbetsliv genom att 

vara aktiva, både i hälsoarbetet och i arbetet med rehabilitering. 

Lekebergs kommuns rehabiliteringspolicy tydliggör bland annat arbetsgivarens 

förhållningssätt, ansvaret för rehabiliteringen och samverkan mellan olika parter som kan vara 

involverade i rehabiliteringsarbetet. 

 

Rehabiliteringsbegreppet i Lekebergs kommun 

 

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp i åtgärder av medicinsk, psykologisk, social eller 

arbetslivsinriktad karaktär som vidtas för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och 

förutsättningar för ett gott liv. 

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas de insatser som behövs för att den som drabbats 

av sjukdom eller skada ska återfå arbetsförmåga och förutsättningar att försörja sig själv 

genom förvärvsarbete. 

 

Arbetsgivarens förhållningssätt 

 

Lekebergs kommun som arbetsgivare har enligt lag ett förstahandsansvar att uppmärksamma 

och utreda behov av arbetslivsinriktad rehabilitering, se till att åtgärderna kommer till stånd 

och att finansiera dem 

Inriktningen ska vara att medarbetaren ska beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren och andra 

möjligheter prövas först när möjligheterna att återgå till ordinarie arbete är uttömda. 

 

Rehabiliteringsansvaret 
 

Arbetsgivaren 

 

Rehabiliteringsarbetet ska påbörjas omgående och vara inriktat på att flera åtgärder kan ske 

samtidigt, exempelvis kan arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder pågå samtidigt som 

medarbetaren rehabiliteras medicinskt. Ansvarig chef  har ansvar för att det arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsarbetet påbörjas omgående.  

Chef ansvarar för att sprida kunskap om kommunens rehabiliteringspolicy och ge information 

om villkoren i rehabiliteringen till berörda medarbetare. 

Chef har även ett ansvar att samordna tillgängliga resurser i rehabiliteringsarbetet.  

Chef ska fortlöpande dokumentera åtgärder som bestämts i samråd med medarbetaren samt 

andra händelser av betydelse för rehabiliteringsarbetet. En fullgod dokumentation är mycket 

viktig den dag som rehabiliteringsarbetet avslutas och arbetsgivaren eventuellt behöver visa 

på att denne fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. 

Chef ska även informera medarbetaren om dennes rätt att ha med facklig representant eller 

annan stödperson vid möten i rehabiliteringsprocessen. 
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Medarbetarens ansvar 

 

Medarbetaren har ett lagstadgat ansvar att efter bästa förmåga aktivt medverka i sin 

rehabilitering. Om medarbetaren medvetet inte medverkar i sin rehabilitering kan 

arbetsgivaren inte fullfölja sin rehabiliteringsskyldighet. 

 

Samverkan 
 

För en lyckad rehabilitering i det enskilda ärendet krävs samverkan mellan alla inblandade 

parter i rehabiliteringsärendet. De vanligaste aktörerna som deltar i rehabiliteringsarbetet är 

försäkringskassan, företagshälsovården, landstinget, facklig organisation och 

personalavdelning. 

 

Det ekonomiska ansvaret för rehabiliteringsarbetet 

 
Arbetsgivaren har ansvaret att genomföra och finansiera aktiva arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsåtgärder som medför att medarbetaren kan vara kvar på ordinarie arbete eller 

annat arbete inom arbetsgivarens verksamhet. Det kan bland annat handla om inköp av 

arbetstekniska hjälpmedel eller kortare utbildningsinsatser. Kostnader för rehabiliteringen 

tillkommer berörd förvaltning. I de fall där kostnaden för rehabiliteringsåtgärder är betydande 

kan ett visst ekonomiskt stöd anslås från centralt budgeterade medel. 

 

Tystnadsplikt och sekretess 

 
För medarbetaren som är föremål för rehabiliteringsåtgärder gäller ett starkt integritetsskydd. 

Reglerna gäller för all personal som deltar i arbetet med rehabilitering och arbetsanpassning. 

Dokumentation i pågående ärende ska förvaras i låst utrymme. 

 


