Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till
arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för
återgång i arbete;

SFS 2018:95
Utkom från trycket
den 27 februari 2018

utfärdad den 15 februari 2018.
Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2014:67) om bidrag
till arbetsgivare för köp för arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete samt 1,
7, 8, 11 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om bidrag till arbetsgivare för köp av
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för
återgång i arbete
1 § I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till arbetsgivare för
delar av dennes kostnader för tjänster som en anordnare av företagshälsovård
eller annan anordnare med likvärdig kompetens har utfört i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses insatser för en arbetstagare som har eller riskerar att få en nedsatt arbetsförmåga på grund av
arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Sådana insatser består av att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp åtgärder
för arbetstagarens återgång i arbete. Med ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avses inte medicinsk eller annan behandling.
7 § Bidrag lämnas till en arbetsgivare för delar av dennes kostnader för
tjänster som har utförts av en anordnare som har godkänts av Försäkringskassan.
Bidraget lämnas för halva det belopp som har betalats av arbetsgivaren till
anordnaren för en insats i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Bidraget lämnas med högst 10 000 kr per arbetstagare och kalenderår. Bidrag
lämnas med högst totalt 200 000 kr per arbetsgivare och kalenderår.
8 § En anordnare som ska utföra tjänster i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd måste vara godkänd. För att godkännas ska anordnaren i
denna verksamhet
1. kunna initiera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande åtgärder som är sådana som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och 30 kap. socialförsäkringsbalken,
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2. ha tillgång till samlad kompetens inom medicin och rehabilitering samt
inom minst tre av områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap och teknik,
3. vid utförandet av tjänsten ha kunskap om förhållandena på arbetstagarens arbetsplats och ha kunskap om arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett
systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med 3 kap. 2 a § arbetsmiljölagen,
4. tillhandahålla arbetsgivaren information om utförda insatser i form av ett
arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd i den omfattning som arbetsgivaren behöver för sin redovisning enligt 15 § första stycket, och
5. på begäran av Försäkringskassan lämna sådana uppgifter som myndigheten behöver för kontroll av utbetalat bidrag.
11 § I ansökan om bidrag ska arbetsgivaren
– ange vilken anordnare som har utfört tjänsten,
– ange den arbetstagare för vilken en tjänst i form av ett arbetsplatsinriktat
rehabiliteringsstöd har utförts, och
– styrka det belopp som arbetsgivaren har betalat för tjänsten.
15 § En arbetsgivare ska på begäran av Försäkringskassan lämna en redovisning av den tjänst i form av ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd som
har utförts av en anordnare för en arbetstagare. Redovisningen ska upprättas i
enlighet med vad Försäkringskassan föreskriver.
En arbetsgivare är dessutom skyldig att på begäran av Försäkringskassan
lämna de ytterligare uppgifter om de tjänster som en anordnare har utfört som
behövs för kontroll av utbetalat bidrag samt för utvärdering av stödet.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.
2. I fråga om bidrag som avser tiden juli–december 2018 är det högsta belopp som totalt får lämnas 100 000 kr per arbetsgivare.
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om bidrag till arbetsplatsnära stödinsatser som har påbörjats före ikraftträdandet.
4. Ett godkännande som har beslutats före ikraftträdandet gäller fortfarande.
På regeringens vägnar
ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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