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Förord 

Handbok Frivillig försvarsverksamhet – Förmåner innehåller anvisningar och regler för 

handläggning av författningsgrundande förmåner och ersättningar till frivilliga, avtalspersonal 

och hemvärnsmän. 

 

Handboken vänder sig i första hand till handläggare och chefer i frivilliga 

försvarsorganisationer samt i Försvarsmakten som bereder och beslutar om förmåner och 

ersättningar. Handboken kan också nyttjas av frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän för 

att inhämta kunskaper om rättigheter och skyldigheter avseende förmåner och ersättningar. 

 

Syftet med handboken är att uppnå korrekt, rättssäker och rationell handläggning av förmåner 

och ersättningar till avtalspersonal, hemvärnsmän och frivilliga. 

 

Handboken innehåller även information kring anställning av instruktörer. Den innehåller 

också viss information om rättigheter som föreligger för frivilliga, avtalspersonal och 

hemvärnsmän gentemot ordinarie arbetsgivare vid tjänstgöring i frivillig försvarsorganisation 

och i Försvarsmakten. 
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1. Förmåner till frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän 

Författningsgrundande förmåner och ersättningar är rättigheter som tillfaller enskilda utifrån 

lag, förordning eller föreskrift. Att bereda och besluta sådana ärenden sker inte utifrån en 

arbetsgivarrelation. 

 

Det är ej möjligt att välja vilka förmåner och ersättningar som ska utbetalas. De val som är 

möjliga är vilken verksamhet som bedrivs och tjänstgöring som fullgörs. Därefter är beslut 

om förmåner eller ersättningar antingen korrekta eller ej korrekta. I det senare fallet föreligger 

såväl en skyldighet för myndigheter att retroaktivt ändra felaktiga för den enskilde 

missgynnande beslut som att beslut kan prövas i förvaltningsdomstol. 

 

Författningstext är utmärkt med blå ruta enligt följande. 

 

 
 

Exempel utmärks med vit ruta enligt följande. 

  

 
 

Observandum utmärks med röd ruta enligt följande. 

 

 
 

 

1.1. Om handläggning 

I 1 § regeringsformen (1974:152) anges – Den offentliga makten utövas under lagarna. Det 

innebär att myndighetsutövning grundas på lag och andra författningar.  

 

Förmåner och ersättningar till avtalspersonal, frivilliga och hemvärnsmän är 

författningsgrundade. Författningsgrundade bestämmelser har fastställts av riksdag genom lag, 

av regering genom förordning eller av myndighet genom föreskrift. Föreskrift kompletterar 

förordning och förordning kompletterar lag. 

 

Vid handläggning av författningsgrundade förmåner och ersättningar är det väsentligt med 

ingående kunskap och förståelse av tillämpliga författningar, det rekommenderas därför att 

utöver denna handbok även läsa dessa. De väsentligaste förordningarna och föreskrifterna 

anges i kapitel 2 Grunder och begrepp. Inför beslut om någon förmån eller ersättning till 

avtalsperson, frivillig eller hemvärnsman sker en beredning av ett ärende. Beslut bereds av 

tjänsteman, i frivillig försvarsorganisation eller i Försvarsmakten, och ärendet beslutas utifrån 

en delegerad rätt att fatta beslut.  

 

 

1.2. Myndighetsutövning 

I svensk offentlig förvaltning går en markant skiljelinje mellan vanligt beslutsfattande 

avseende den egna verksamhet och fattande av beslut som medför särskilda rättsverkningar. 

Skiljelinjen framträder med sådan styrka att man skulle kunna tro att befinner sig i två skilda 

Lag, förordningar eller föreskrift 

Exempel 

Observera! 
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världar. Man skiljer mellan å ena sidan faktiskt handlande och å andra sidan 

myndighetsutövning. Myndighetsutövning beskrivs som – ”Utövning av befogenhet att för 

enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd eller annat jämförbart 

förhållande”. En myndighet meddelar vid myndighetsutövning ensidigt beslut som får 

bestämda rättsverkningar av positiv eller negativ innebörd för den enskilde. 

 

Vad avser förmåner och ersättningar (och även vad avser disciplinärenden) så utövar 

Försvarsmakten myndighet gentemot avtalspersonal och hemvärnsmän. Det innebär bland 

annat att förvaltningslagen (1986:223) (FL) tillämpas. Frivillig försvarsorganisation utövar 

också myndighet gentemot frivilliga när den beslutar om förmåner och ersättningar, det kallas 

att den frivilliga försvarsorganisationen utövar myndighet ”i myndighets ställe”. 

 

Vad avser beslut om exempelvis tjänstgörings innehåll, vilka uppgifter som utförs, hur de 

arbetsleds, bemanning av befattningar och befordran utgör det inte myndighetsutövning utan 

hänförs till myndighetens faktiska handlande.  

 

Vad gäller instruktörer så utövar inte Försvarsmakten eller frivilliga försvarsorganisationer 

myndighet, en tvist kan inte prövas i förvaltningsdomstol utan i arbetsdomstolen eller i 

tingsrätt. Det föreligger ett anställningsförhållande och frågor och beslut kring anställningen 

styrs inte av förvaltningslagen. 

 

 

1.3. Förvaltningsprinciper 

Av 3 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår att verksamheten ska bedrivas 

författningsenligt och effektivt. Av FL framgår att myndigheten ska ge god service samt att 

språket i besluten ska vara klart och begripligt. 

 

Författningsenlig 
Med författningsenlig verksamhet avses att innehållet i paragraferna i lagar, förordningar och 

myndighetsföreskrifter i författningssamlingar ska tillämpas. Praxis utvecklas genom domar i 

högsta insats har avkunnats. 

 

Effektiv verksamhet 
Effektiv verksamhet innebär inte bara att hushålla väl med statens medel. Med effektiv avses 

också att ärendena ska handläggas snabbt. En handläggare får dock inte vara så snabb att det 

finns risk för att inte korrekt beslut fattas. Ärenden får inte heller bli liggande på grund av att 

en handläggare inte vet vad som ska göras. 

 

Som handläggare ska du leva upp till objektivitetsprincipen och till reglerna om partsinsyn, 

underrättelseskyldighet och motiveringsskyldighet. Detta innebär bland annat att informera 

och skriva begripligt. 

 

Objektivitetsprincipen 
I FL finns bestämmelser som syftar till att garantera att handläggning och beslutsfattande hos 

myndigheterna präglas av saklighet och opartiskhet, den så kallade objektivitetsprincipen. Det 

innebär att du handläggare ska vinnlägga dig om att iaktta objektivitet i din hantering av 

ärenden, vars utgång du kan påverka. 
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Vissa grövre former av brott mot denna grundprincip har straffbelagts genom brottsbalkens 

regler om tjänstefel, bestickning och mutbrott. Av bestämmelserna i förvaltningslagen hör 

reglerna om jäv till de mest centrala. 

 

Jäv 
Med jäv avses omständighet som gör att en handläggare kan antas brista i sin objektivitet vid 

sitt ställningstagande eller vid sin föredragning. Förvaltningslagens regler om jäv gäller ”den 

som skall handlägga ett ärende”, dvs personer som tar en sådan befattning med ett ärende - 

ensamma eller i samverkan med andra - att det kan tänkas inverka på ärendets utgång. Enligt 

12 § FL är huvudregeln att den som är jävig inte får handlägga ärendet. Dock bortser man från 

jäv när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. I 11 § FL beskrivs olika former 

av jäv. Den som ska handläggare ett ärende är jävig: 

• Om saken angår henne eller honom själv eller hans make, förälder, barn eller syskon 

eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig 

nytta eller skada för henne eller honom själv eller någon närstående. Då har 

handläggaren gjort sig skyldig till sakägar-, intresse- och släktskapsjäv. 

• Om hon eller han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår 

eller för någon som kan vänta synnerligen nytta eller skada av ärendets utgång. Då har 

handläggaren gjort sig skyldig till ställföreträdarjäv. 

• Om ärendet har väckts hos myndigheten genom överklagande eller underställning av 

en annan myndighets beslut eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och hon 

eller han tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den slutliga 

handläggningen av ett ärende som rör saken. Då har handläggaren gjort sig skyldig till 

tvåinstansjäv. 

• Om hon eller han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. 

Då har handläggaren gjort sig skyldig till biträdesjäv. 

• Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

till hennes eller hans partiskhet i ärendet. Då har handläggaren gjort sig skyldig till 

grannlagenhets- eller delikatessjäv, även kallad generalklausulen. 

 

Handläggare ska själv vara uppmärksam på eventuella grunder för jäv och självmant ge dessa 

till känna. Jäv mot en handläggare kan också anmälas av någon utomstående, till exempel en 

kollega. 

 

Om det har uppkommit fråga om jäv mot någon och om ersättare inte kunnat sättas in, ska 

myndigheten snarast fatta ett formellt beslut i jävsfrågan. Ett beslut i en jävsfråga får enligt 

12 § fjärde stycket FL endast överklagas i samband med att myndigheten fattar sitt slutliga 

beslut i ärendet. 

 

Partsinsyn 
Enligt 16 § FL har en sökande, klagande eller annan part rätt att ta del av det som har tillförts 

ärendet. 
 

Elektroniska akter med digitala dokument, elektroniska dagboksblad och liknande noteringar 

ska naturligtvis utformas så att förvaltningslagens regler om partsinsyn kan tillämpas även i 

den nya miljön. 

 

Underrättelseskyldighet 
Det är i flera avseenden viktigt att en myndighet tillkännager sina beslut. För frivilliga, 

avtalspersonal och hemvärnsmän är det naturligtvis betydelsefullt att få reda på utgången i ett 
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ärende som berör henne eller honom. Genom att beslutet ges till känna börjar ofta också 

överklagandetiden att löpa.  

 

Handläggaren ska, efter omständigheterna, bedöma om den frivillige, avtalspersonen eller 

hemvärnsmannen behöver underrättas om ett beslut under beredningen av ärendet. 

 

Om beslutet går den enskilde emot och kan överklagas, ska hon eller han enligt 21 § andra 

stycket FL underrättas om hur överklagande ska ske. Se vidare i avsnitt 1.6 Omprövning och 

överklagan. Om ett beslut inte får överklagas, bör detta för tydlighetens skull anges. 

 

Motiveringsskyldighet 
I regel gäller att ett beslut i ett ärende som innebär myndighetsutövning ska motiveras. 

Skyldigheten att motivera sina beslut innebär att den myndighet som avgör ett ärende mot 

någon enskild, ska motivera de skäl som har bestämt utgången. Bifall måste inte motiveras. 

Avslagsbeslut ska i princip alltid vara motiverade. 

 

En beslutsmotivering ska alltid ha ett direkt samband med de skäl som den frivillige, 

avtalspersonen eller hemvärnsmannen åberopar. Justitieombudsmannen (JO) har vid ett flertal 

tillfällen uttalat att ”den springande punkten” alltid ska framgå av motiven. Motivtexten ska 

vara utformad så att innehållet kan förstås. 

 

I motiveringen till ett avslagsbeslut ska kraven för bifall anges. Därefter ska det redovisas på 

vilken eller vilka punkter som sökanden inte fyller kraven. 

 

När handläggaren ska utforma förslaget till beslut är det nödvändigt att återvända till de 

ursprungliga yrkandena. 

 

Samtliga yrkanden måste beröras i det slutliga beslutet - antingen i beslutsmeningarna eller i 

motivtexten. 

 

Tjänsteförseelse och tjänstefel 
Anställda i Försvarsmakten som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter 

i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse. Prövning sker av 

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd. Avtalspersonal och hemvärnsmän omfattas inte av 

de bestämmelserna i lagen (1994:260) om offentlig anställning. 

 

Det föreligger dock inte något hinder att frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän har 

delegerats mandat att bereda och besluta om förmåner och ersättningar. De, så väl som 

anställda, omfattas vid myndighetsutövning av ansvar enligt 20 kap 1 § brottsbalken 

(1962:700) om tjänstefel. 

 

 

1.4. Beredning av ärende 

En fråga eller en sak kommer under prövning hos en förvaltningsmyndighet genom att enskild 

ansöker om att få den prövad eller genom att myndigheten själv tar upp frågan. När 

myndigheten själv tar upp en fråga kallas det ex officio. När en fråga tas upp hos myndigheten 

har ett ärende anhängiggjorts hos myndigheten. 
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Vad avser förmåner som dagpenning, dagersättning, resekostnadsersättning, 

befattningspenning och utbildningspremie till avtalspersonal, hemvärnsmän och frivilliga tar 

Försvarsmakten och de frivilliga försvarsorganisationerna upp frågan för prövning på eget 

initiativ, ex officio, det sker inte någon ansökan från den enskilde. De frivilliga 

försvarsorganisationerna respektive Försvarsmakten ska ta upp ett ärende om prövning av 

förmåner till frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän så snart man har kännedom om att 

rekvisit för rätt till ersättning bedöms uppfyllda. 

 

Ersättning som måltidsersättning eller sjukvårdsförmåner har ej de frivilliga 

försvarsorganisationerna respektive Försvarsmakten någon kännedom om att det finns ett 

berättigat anspråk på förrän den frivillige, avtalspersonen eller hemvärnsmannen meddelar 

detta. Härvid anhängiggör således den enskilde ett ärende hos Försvarsmakten respektive den 

frivilliga försvarsorganisationen. 

 

Vid beredning av ärende sker en tillämpning av gällande rättskällor, huvudsakligen 

författningsbestämmelser. Det ska därför alltid av den tjänsteman som bereder ärendet göras 

en analys av vilka som är de gällande författningsbestämmelserna. Det innebär bland annat att 

förvissa sig om att exempelvis föreskrift har utgetts i enlighet med förordning. Eventuella 

kollisioner mellan rättskällor, det vill säga motsägelser, måste klargöras. Av författningar 

gäller exempelvis lag över förordning, förordning över föreskrift och nyare författning över 

äldre. 

 

Ärende ska, som 7 § FL anger, handläggas ”enkelt, snabbt och billigt utan att säkerheten 

eftersätts”. 

 

 

1.5. Beslut och utbetalning  

Beslut avseende förmåner och ersättningar kan i princip fattas på två skilda sätt. Det ena sättet 

är att enskild tjänsteman eller befattning i arbetsordning delegerats mandat att fatta beslut om 

förmåner och ersättningar. Beslut fattas då vanligtvis i samband med själva utbetalningen. Det 

andra sättet är att en högre tjänsteman, vanligtvis chef, har getts mandat att fatta beslut men 

att denne inte bereder ärendet eller effektuerar beslut. När en högre tjänsteman fattar beslut 

ska ärende med beslutsavsikt föredras av den tjänsteman som berett ärendet. Den högre 

tjänstemannens beslut ska dokumenteras. De båda sätten kan inte blandas så att en tjänsteman 

bereder och effektuerar beslut, medan en högre chef endast formellt anges som beslutsfattare. 

Fattar man beslut så ska man ha både mandat att fatta beslut och vara så insatt i ärendet att 

man har förståelse för beslutets bevekelsegrunder. 

 

En föredragning måste alltid förberedas. Hur omfattande en föredragning behöver vara beror 

på ärendets art och hur insatta de som deltar vid föredragningen är i de regler och den praxis 

som gäller för ärendet. 

 

En tänkbar checklista inför en föredragning är följande: 

1 Arten av ärende, namn på den som berörs. 

2 Utredningen i ärendet. 

3 Gällande föreskrifter. 

4 Gällande praxis. 

5 Alternativa beslut och konsekvenser av dessa. 

6 Förslag till beslut. 
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7 Om överklagande. 

 

En föredragning ska alltid innehålla ett förslag till beslut. 

 

Om ett ärende inte behöver föredras innebär det inget förbud mot föredragning. Komplicerade 

ärenden eller ärenden som avviker från det vanliga kan med fördel också föredras. Om fler 

personer granskar ärendet får det oftast en mer allsidig belysning. 

 

Vem som är behörig att fatta beslut i ärendet är reglerat i föreskrifter, t ex i Försvarsmaktens 

föreskrifter med arbetsordning för Försvarsmakten, FFS 2015:3 eller i förbandens och 

skolornas arbetsordningar. Ett beslut som är fattat utan behörighet är ogiltigt. I 

arbetsordningarna är det också föreskrivet om ärendet ska avgöras efter föredragning eller inte. 

 

Beslut behöver, enligt 21 § FL, inte meddelas skriftligen om beslutet inte går emot den 

enskilde eller om det är uppenbart obehövligt. Genom själva utbetalningen ges avtalspersonen, 

den frivillige eller hemvärnsmannen besked om ett beslut. 

 

Dagpenning utbetalas, enligt förordningen (1982:366) om utbetalning av dagersättningar från 

Försäkringskassan, högst var fjortonde dag om inte ersättningsperioden tar slut dessförinnan. 

 

Befattningspenning ska utbetalas minst två gånger per år. För vissa befattningshavare 

utbetalas befattningspenning månadsvis. Se kapitel 7 Befattningspenning angående när rätt till 

förmån infaller. 

 

Andra förmåner och ersättning utbetalas snarast när rekvisiten för rätt till förmånen är 

uppfyllda. 

 

Beslut som helt eller till delvis går den frivillige, avtalspersonen eller hemvärnsmannen emot 

bör meddelas skriftligen. Det ska också, enligt 21 § FL, meddelas hur beslutet kan överklagas 

och var överklagan sänds, det vill säga besvärshänvisning. Besvärshänvisning bör innehålla 

information om att den enskilde både kan begära omprövning samt överklaga beslutet. Enligt 

6a § förvaltningsprocesslagen ska överklagan inkomma senast tre veckor efter den klagande 

fick del av beslutet. Överklagan ska  sändas till den myndighet (organisation) som fattade det 

ursprungliga beslutet. Frivilliga begär omprövning och överklagar beslut till den frivilliga 

försvarsorganisation som fattat det ursprungliga beslutet. Avtalspersonal och hemvärnsmän 

begär omprövning och överklagar till Försvarsmakten. 
 

Nedan följer ett exempel på hur en sådan upplysning kan vara utformad. 

 

 
 

 

Exempel 
Är du missnöjd med beslutet kan du skriva och överklaga det hos Försvarsmakten. 

Överklagandet skickas till Försvarsmakten under adress ... Det ska ha kommit in dit senast 

inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Annars kan det inte prövas av 

Försvarsmakten. 

 

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring 

i beslutet som du vill ha. Du ska skriva under med ditt namn 
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1.6. Omprövning och överklagan 

En myndighet är i vissa fall skyldig att fatta ett nytt beslut som upphäver eller ändrar det 

tidigare beslutet. Det gäller under vissa förutsättningar och även om beslutet överklagas. Ett 

beslut som är uppenbart oriktigt kan ofta rättas snabbare, enklare och billigare om den 

myndighet som fattat beslutet omprövar det, i stället för att det måste prövas i högre instans. 

Finner frivillig försvarsorganisation respektive Försvarsmakten att beslut man tidigare 

meddelat är uppenbart oriktigt ska man ompröva och ändra beslutet om det kan ske enkelt, 

snabbt och inte är till nackdel för den enskilde. Impulsen för att ompröva ett tidigare beslut 

kan komma från såväl frivillig försvarsorganisation respektive Försvarsmakten som från 

frivillig, avtalsperson respektive hemvärnsman.  

 

Omprövningsplikten gäller emellertid inte om det ändrade beslutet är till nackdel för enskild. 

Den gäller heller inte om den enskilde begärt inhibition, om Försvarsmakten eller frivillig 

försvarsorganisation överlämnat handlingarna i ärendet till högre instans eller det i annat fall 

finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet, enligt 27 § FL. 

 

Kravet på att ”beslutet är uppenbart oriktigt” innebär att omprövningsskyldigheten endast 

gäller om det är ganska lätt för myndigheten att konstatera att beslutet är oriktigt. Vanligtvis 

är myndigheten inte skyldig att göra någon mer ingående granskning av ett redan avgjort 

ärende. 

 

 

1.7. Återkrav 

Det saknas författningsstöd för att återkräva förmåner eller ersättningar som felaktigt 

utbetalats. Försvarsmakten får istället under vissa förutsättningar begära den utbetalda 

ersättningen åter enligt principen om condictio indebiti. Condictio indebiti är en civilrättslig 

princip som innebär att den som av misstag utbetalat ett belopp till någon har rätt att få 

tillbaka beloppet. 

 

För ärenden som har tagits upp ex officio har Försvarsmakten respektive frivillig 

försvarsorganisation ett stort ansvar för att korrekt utbetalning görs då man ska besitta 

erforderliga uppgifter för beslutet. Begäran om återbetalning ska därför endast göras med stor 

urskillning. Följande faktorer anses enligt rättspraxis tala emot att mottagaren ska betala 

tillbaka den felaktiga utbetalningen: 

 

• mottagaren har varit i god tro 

• mottagaren har förbrukat den felaktiga utbetalningen eller annars inrättat sig efter 

betalningen 

• den som gjort den felaktiga utbetalningen har varit oaktsam 

• den som gjort den felaktiga utbetalningen inte snarast efter att felet upptäckts underrättat 

betalningsmottagaren. 
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2. Grunder och begrepp 

Bestämmelser om ersättningar och förmåner för frivillig försvarsutbildning återfinns i två 

förordningar, en som gäller frivilliga (1994:523) och en som gäller hemvärnsmän (1997:147).  

Bestämmelser för lön till instruktör vid frivillig försvarsutbildning anges i förordningen 

(1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning  

 

Försvarsmakten har utgivit föreskrifter genom FFS 1996:16
1
 för hemvärnsmän och frivilliga 

samt genom FFS 1994:30
2
 för instruktörer. 

 

Med frivillig försvarsorganisation avses här de organisationer som anges i förordningen 

(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. 

 

Medlem i frivillig försvarsorganisation betecknas frivillig. Frivillig som slutit frivilligavtal 

om tjänstgöring med Försvarsmakten betecknas avtalsperson. 

 

Enligt Hemvärnsförordningen (1997:146) består hemvärnsförbandens personal av 

hemvärnsmän
3
 och personal med avtalspersonal

4
 samt av anställda vid Försvarsmakten som 

är krigsplacerade i hemvärnsförband. 

 

Avtalspersonal och hemvärnsmän tillhör respektive militär personalgrupp genom det avtal 

som slutits och de tillhör gruppen över tiden. När avtalspersonal och hemvärnsmän inte 

tjänstgör är de att betrakta som hemförlovade. 

 

 
 

Underkategorier till hemvärnsman som extra hemvärnsman, hemvärnsveteran och 

hemvärnsungdom togs bort då hemvärnsförordningen (1997:146) ersatte 

hemvärnskungörelsen (1970:304). Avtal kan ej tecknas med dessa tidigare underkategorier.  

Försvarsmakten kan ej ingå frivillig- eller hemvärnsavtal med anställda i Försvarsmakten. För 

avtalspersonal respektive hemvärnsmän som senare anställs av Försvarsmakten ska frivillig- 

respektive hemvärnsavtal upphöra vid anställning. Försvarsmakten kan ej ersätta anställda i 

Försvarsmakten med förmåner eller ersättningar enligt förordningen (1994:523) om förmåner 

till frivilliga eller förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän. 

 

 

 

                                                 
1
 Omtryckt genom FFS 1998:7 och ändrad genom FFS 2000:8, 2003:10, 2004:2 2006:2, 2008:1 och 2009:4 

2
 Ändrad genom FFS 2004:3 

3
 Förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 2 kap 2 § 8. Hemvärnsmän - 

personal som ingått avtal enligt 5 § hemvärnsförordningen (1997:146) 
4
 Förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal 2 kap 2 § 9. Frivillig- 

(avtals)personal - Avtalsbunden frivillig personal enligt 4 § förordningen (1994:524) om frivillig 

försvarsverksamhet. 

Observera! 
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3. Rätt till tjänstledighet för tjänstgöring 

3.1. Tjänstgöring i krigsförband 

Avtalspersonal och hemvärnsmän omfattas av lagen (1994:2076) om skydd för anställning 

vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. som innebär att 9 kap lagen (1994:1809) om 

totalförsvarsplikt gäller. De bestämmelserna innebär att arbetstagare inte får sägas upp eller 

avskedas för att han eller hon tjänstgör i krigsförband som hemvärnsman eller avtalspersonal. 

All tjänstgöring för avtalspersonal och hemvärnsmän i Försvarsmakten sker i krigsförband. 

 

 
 

5 § innebär att arbetsgivare har rätt att göra löneavdrag vid tjänstledighet endast för den 

faktiska frånvaron från arbetet och får inte göra löneavdrag för intjänad ledighet eller utifrån 

någon annan beräkningsgrund som är till nackdel för arbetstagaren. Löneavdrag ska därför 

göras enligt kalenderdag och enligt beräkningen månadslön x 12 / 365 dagar. 

 

Arbetstagare behöver i normalfallet endast begära tjänstledighet för de dagar som man enligt 

ordinarie arbetstid eller arbetsschema skulle ha arbetat. Är ordinarie arbetstid förlagd till 

exempelvis måndag – fredag behöver arbetstagaren i normalfallet ej begära tjänstledighet 

under lördag och söndag för tjänstgöring i Försvarsmakten som sträcker sig över helgen. 

Utöver med anledning av oförutsedda händelser måste arbetsgivare enligt 12 § arbetstidslagen 

(1982:673) lämna arbetstagare besked minst två veckor i förväg om ändring av arbetstid eller 

jourtid. Andra bestämmelser kan dock genom kollektivavtal föreligga.  

 

Avtalspersonal och hemvärnsmän bör snarast efter att ha erhållit tjänstgöringsorder eller 

förberedande order meddela arbetsgivaren om när tjänstgöring i Försvarsmakten börjar och 

slutar. 

 

 

3.2. Tjänstgöring i frivillig försvarsorganisation 

Vid frivillig försvarsverksamhet sker ej någon tjänstgöring i Försvarsmakten eller annan 

krigsorganisation varför lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring 

inom totalförsvaret m.m. ej är tillämplig. Vid deltagande i utbildning hos frivillig 

försvarsorganisation kan arbetstagare dock åberopa lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till 

ledighet för utbildning, den så kallade studieledighetslagen. 

 

För utbildning längre än en vecka har arbetsgivaren rätt att från arbetstagarens framställan 

senarelägga studieledigheten högst sex månader. Önskar arbetsgivaren ytterligare senarelägga 

ledigheten krävs medgivande från berörd lokal arbetstagarorganisation. Vid utbildning upp till 

en veckas längd kan arbetsgivaren senarelägga ledigheten högst två veckor från arbetstagarens 

framställan. 

 

En arbetstagares förmåner i anställningen får inte i vidare mån än som följer av uppehållet 

i arbetet försämras med anledning av att han eller hon fullgör sina skyldigheter enligt 

denna lag.  

9 kap 5 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
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3.3. Vid anställning som instruktör 

För tjänstgöring som instruktör hos frivillig försvarsorganisation eller vid Försvarsmakten 

föreligger ej någon författningsgrundad rätt till tjänstledighet. Avtalspersonal och 

hemvärnsmän tjänstgör vid anställning som instruktör inte som avtalspersonal respektive 

hemvärnsmän och omfattas ej av lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss 

tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Ansökan om tjänstledighet hos arbetsgivare kan istället 

avse enskild angelägenhet eller om arbetstagaren så önskar semester- eller annan ledighet. 

 

 

3.4. Semesteravdrag 

Vid tjänstledighet med löneavdrag kan avdrag för antalet semesterdagar med semesterlön 

komma att göras av ordinarie arbetsgivare. Enligt 7 § semesterlagen (1977:480) ska avdrag 

göras för dagar arbetstagaren har varit helt frånvarande utan lön och differensen divideras 

med antalet dagar under intjänandeåret. Kvoten ska sedan multipliceras med antalet 

semesterdagar (25) och avrundas uppåt till nästa heltal. 

 

 
 

Det är fördelaktigt för den enskilde att inte begära tjänstledigt utöver ordinarie arbetstid.  

 

Som framgår av semesterlagen ska vid beräkning av eventuellt avdrag för semesterlön beaktas 

alla dagar utan lön. Vissa kollektivavtal anger att arbetstagare kan medges behålla en viss del 

av lönen vid tjänstgöring inom totalförsvaret. Får arbetstagaren behålla någon lön, exempelvis 

5 %, så får ej den dagen ligga till grund för avdrag från semesterlön. 

 

 

4. Förmåner vid tjänstgöring 

4.1. Inledande bestämmelser 

 
 

 
 

Exempel 
Om någon har varit tjänstledig torsdag och fredag vid både KFÖ och SÖF, totalt fyra 

dagar, så ska beräkning göras enligt följande: 361 / 365 = 0,989 x 25 semesterdagar = 

24,726 avrundat innebär 25 semesterdagar med lön och således inte något avdrag från 

semesterdagar med semesterlön. 

Frivilliga 
1 § I denna förordning avses med frivillig den som är medlem i en sådan frivillig 

försvarsorganisation som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig 

försvarsverksamhet. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
1 § I denna förordning används begrepp i fråga om hemvärnet i samma betydelse som i 

hemvärnsförordningen (1997:146). 

SFS 1997:147 
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4.2. Dagpenning och dagersättning 

 
 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
1 § Föreskrifterna i denna författning gäller för frivilliga som är verksamma inom 

Försvarsmakten och hemvärnsmän, som deltar i utbildning eller tjänstgöring som leder till 

en krigsbefattning, vidareutbildning i en krigsbefattning eller till bibehållande av 

kompetens i en krigsbefattning eller som deltar i utbildning till instruktör. 

 Föreskrifterna gäller även frivilliga som är funktionärer inom en frivillig 

försvarsorganisation.  

 

2 § Chef för organisationsenhet som enligt produktionschefens beslut ska driva verksamhet 

avseende frivillig försvarsverksamhet eller hemvärnsutbildning, ska inom sitt 

ansvarsområde ansvara för beräkning och utbetalning av andra ekonomiska förmåner än 

dagpenning och familjebidrag till hemvärnsmän. 

FFS 1996:16 

 

Frivilliga 
2 § När en frivillig tjänstgör under tid då det inte råder höjd beredskap, får han eller hon 

dagpenning, om tjänstgöringen avser  

1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en 

krigsbefattning eller vidareutbildning till instruktör,  

2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret eller i lokal totalförsvarsövning.  

 Vid annan tjänstgöring än som avses i första stycket får den frivillige dagersättning om 

det inte är fråga om sådan verksamhet som ersätts enligt 2a §. Vid utbildning enligt första 

stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för dag för vilken den 

frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. 

 

2a § När personal med avtal för tjänstgöring i Försvarsmakten enligt förordningen 

(1994:524) om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i Försvarsmakten under tid då höjd 

beredskap inte råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan 

1. om tjänstgöringen avser räddningstjänst eller 

2. när han eller hon medverkar när Försvarsmakten lämnar stöd till annan myndighet eller 

enskild enligt lag eller förordning eller efter beslut av regeringen. 

 Ersättningen lämnas enligt de grunder som senast har avtalats i fråga om motsvarande 

ersättning till deltidsanställda brandmän. 

 

5 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en 

totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga.  

 För in- och utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag betalas 

dagpenning endast om den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund 

av tjänstgöringen. 

 

6 § Om en tjänstgöringsdag omfattar mindre än sex timmar, betalas dagpenning och 

dagersättning endast om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag under 

tjänstgöringsperioden uppgår till minst 6 timmar. 

SFS 1994:523  
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Rätt till dagpenning respektive dagersättning utfaller när två sorters rekvisit samtidigt är 

uppfyllda, dels tillhörande en ersättningsberättigad personalgrupp och dels tjänstgöring i 

Försvarsmakten eller frivillig försvarsorganisation.  

 

Sägs inte frivillig- respektive hemvärnsavtal upp om Försvarsmakten anställer avtalsperson 

respektive hemvärnsman kommer rätt till dagpenning eller dagersättning samt övriga 

förmåner och ersättningar alltjämt att föreligga utöver lön. Rekvisiten slutar inte att vara 

uppfyllda endast genom att Försvarsmakten ingår en anställning. Avtal måste därför vid 

anställning sägas upp. 

 

 

4.3. Dagpenning 

Syftet med dagpenning är att ersätta den förlust av arbetsinkomst som kan uppstå vid ledighet 

för tjänstgöring i Försvarsmakten eller hos frivillig försvarsorganisation för avtalspersonen, 

hemvärnsmannen eller den frivillige. Grundregeln är dock att förlust av arbetsinkomst inte 

måste föreligga för rätt till dagpenning. 

 

Dagpenningen motsvarar 90 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) enligt reglerna 

i 25 kap socialförsäkringsbalken (2010:110), delad med 365. 

 

Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av Försäkringskassan till högst sju och en 

halv gånger prisbasbeloppet. Dagpenningen är pensionsgrundande och skattepliktig. 

Prisbasbelopp beräknas årligen av Statiska Centralbyrån och fastställs av regeringen. 

Hemvärnsmän  
2 § När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, 

får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser  

1. utbildning i mer än två dagar till en krigsbefattning eller vidareutbildning i en 

krigsbefattning,  

2. deltagande i ledningsövning för totalförsvaret,  

3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap,  

4. deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning. 

 

3 § Vid annan tjänstgöring under tid då hemvärnsberedskap inte råder får 

hemvärnsmannen dagersättning. Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar 

betalas dock dagpenning för dag vilken hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar 

arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. 

 

6 § Dagpenning och dagersättning betalas med belopp som motsvarar vad en 

totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga.  

 Under tid då hemvärnsberedskap inte råder betalas dock inte dagpenning för in- och 

utryckningsdagar som infaller på lördag, söndag eller helgdag såvida inte 

hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av tjänstgöringen. 

SFS 1997:147 

 

Observera! 
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Försäkringskassan ska fatta beslut om sjukpenninggrundande inkomst, utan hänsyn till att det 

inte finns något ersättningsanspråk hos Försäkringskassan självt. 

 

Högsta dagpenning beräknas genom att multiplicera aktuellt prisbasbelopp med 7,5 och 

multiplicera med 90 procent och dividera med 365 dagar samt avrunda. Dagpenningen ska 

alltid bestämmas till lägst 130 kronor och den som inte har någon fastställd SGI, till exempel 

ålderspensionärer avgångna enligt särskilda pensionsbestämmelser (SPB-avgångna) eller en 

studerande, ska erhålla 130 kronor/dag. För utlandsanställda som saknar svensk SGI bestäms 

dagpenningen till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten som skulle ha 

fastställts för honom eller henne om föreskrifterna om fastställande av sådan inkomst hade 

varit tillämpliga på honom eller henne, delad med 365 dagar. 

 

Frivillig, avtalsperson eller hemvärnsman som vid tjänstgöring uppbär ersättningar med stöd 

enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) eller lagen (1977:238) om arbetslöshetsförsäkring 

är själv ansvarig för att kontrollera om så är tillåtet. Den som genom lämnande av oriktiga 

uppgifter eller att inte anmäla ändrade förhållanden orsakar att en ekonomisk förmån betalas 

ut felaktigt kan göra sig skyldig till bidragsbrott. Får Försvarsmakten kännedom om att någon 

uppbär ersättningar som denne inte är berättigad till samtidigt som denne erhåller dagpenning 

så kan Försvarsmakten meddela exempelvis Försäkringskassan eller arbetslöshetskassa. 

Sekretessbrytande bestämmelser som medger att uppgifter utlämnas finns i 10 kap 23 § och 

27 § lagen (2009:400) om offentlighet och sekretess. 

 

Frivillig, avtalsperson och hemvärnsman ska inför tjänstgöring medta beslut om 

sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är högst ett år gammalt. Försäkringskassan är 

skyldig att utan särskilda skäl fatta beslut om SGI om enskild så önskar. 

 

Tillsammans med dagpenning kan ansökan om näringsbidrag (till egna företagare) göras 

enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Se vidare om 

familjebidrag kapitel 15. 

 

För att dagpenning ska utbetalas vid tjänstgöring finns både ett kvalitetskrav och ett tidskrav. 

 

 

4.4. Kvalitetskravet 

Förutsättning för att avtalspersonal och frivilliga ska erhålla dagpenning är antingen 

• utbildning till en krigsbefattning, eller 

• vidareutbildning i en krigsbefattning, eller 

• vidareutbildning till instruktör, eller 

• deltagande i ledningsövning för totalförsvaret 

 

Förutsättning för att hemvärnsmän ska erhålla dagpenning är antingen 

• utbildning till en krigsbefattning, eller 

• vidareutbildning i en krigsbefattning, eller 

• deltagande i ledningsövning för totalförsvaret, eller 

• medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap, eller 

Försäkringskassan ska på begäran av en försäkrad bestämma den försäkrades 

sjukpenninggrundande inkomst även om något ersättningsärende inte är aktuellt. 

26 kap 3 § Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
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• deltagande i samövning med förband under krigsförbandsövning 

 

Bevakning av skyddsobjekt inkl. högvaktstjänstgöring, IKFN-insats samt tjänstgöring i 

Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS), Transportskyddsstyrka (TpSS) respektive Beredskapstropp 

(BerTo) innebär medverkan i uppgift som syftar till att upprätthålla Sveriges 

försvarsberedskap. 

 

När frivillig, avtalsperson eller hemvärnsman tjänstgör vid försvarsupplysning, 

försvarsinformation, rekrytering eller deltar i utbildning i exempelvis försvarsupplysning, 

rekrytering eller administration föreligger ej rätt till dagpenning, se vidare avsnitt 4.6 

Dagersättning. 

 

 

4.5. Tidskravet 

Utöver vad som anges ovan om utbildning i mer än två dagar till krigsbefattning betalas 

dagpenning endast för tjänstgöringsdag som omfattar minst sex timmar per dag. Dagpenning 

kan dock utbetalas även för tjänstgöringsdagar med mindre än sex timmar om den 

genomsnittliga tjänstgöringen under en sammanhängande period uppgår till minst sex timmar 

per dag. 

 

 
 

Vid vidareutbildning i en krigsbefattning samt övrig tjänstgöring enligt 2 § förordningen om 

förmåner till hemvärnsmän respektive förordningen om förmåner till frivilliga så föreligger ej 

tidskrav om två dagar. 

 

Utbildning till krigsbefattning är huvudsakligen den så kallade introduktionsutbildningen 

inför bestridande av befattning i hemvärnsförband och nivåhöjande utbildning vid exempelvis 

HvSS. Vid dessa tillfällen sker utbildning mot ny krigsbefattning och ej mot innehavd 

krigsbefattning. 

 

Dagpenning utbetalas då utbildning eller tjänstgöring omfattar hel vardag samt under lördag 

och söndag som omsluts av tjänstgöringsdagar. Det vill säga, dagpenning ska inte utbetalas på 

lördag, söndag eller helgdag som inleder eller avslutar utbildning/tjänstgöring, om inte 

inkomstbortfall kan styrkas. Se vidare avsnitt 4.7 Dagpenning vid förlorad arbetsinkomst.  

 

Övergår tjänstgöring som ersätts med dagpenning eller dagersättning till stödinsats enligt 2a § 

förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga respektive 2a § förordningen (1997:147) 

om förmåner till hemvärnsmän föreligger rätt till dagpenning eller dagersättning om tidskrav 

det aktuella dygnet alltjämt är uppfyllda.  

 

Observera! 
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4.6. Dagersättning 

Om tjänstgöringen inte uppfyller de ovan beskrivna villkoren för dagpenning utbetalas 

dagersättning. 

 

Dagersättning utbetalas enligt förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 

med samma belopp som en totalförsvarspliktig får under grundutbildning som är längre än 60 

dagar. Dagersättningen är 72 kr per dag och är skattefri. 

 

Dagersättning betalas endast för tjänstgöringsdag som omfattar minst sex timmar per dag. 

Dagersättning kan dock utbetalas även för tjänstgöringsdagar med mindre än sex timmar om 

den genomsnittliga tjänstgöringen under en sammanhängande period uppgår till minst sex 

timmar per dag. 

 

Vid tjänstgöring i minst fyra dagar och som berättigar till dagersättning har frivilliga, 

avtalspersonal och hemvärnsmän rätt att ansöka om behovsprövat familjebidrag hos 

Försäkringskassan. Vid tjänstgöring kortare än fyra dagar kan frivilliga, avtalspersonal och 

hemvärnsmän ansökan om näringsbidrag. Se vidare kapitel 15 om Familjebidrag. 

Exempel 
1. En utbildning som genomförs från fredag kl 1800 till söndag kl l600 berättigar till 

dagpenning fredag och lördag, om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag uppgår till 

sex timmar. På söndag föreligger ej rätt till dagpenning då den dagen utgör 

utryckningsdag som infaller på en helgdag. Om förlust av arbetsinkomst kan styrkas för 

söndag föreligger rätt till dagpenning. 

 

2. En utbildning som genomförs från fredag kl 1000 till måndag kl 1600 berättigar till 

dagpenning för samtliga fyra dagar, om den genomsnittliga tjänstgöringen per dag uppgår 

till sex timmar. 

 

3. En utbildning av hemvärnsmän eller avtalspersonal som har en krigsbefattning och som 

bedrivs från fredag kl 1700 till lördag kl 1800, sammanlagt fjorton timmar, berättigar till 

dagpenning på fredag men ej lördag. Om förlust av arbetsinkomst kan styrkas för lördag 

föreligger rätt till dagpenning. 

 

4. En utbildning av frivilliga mot krigsbefattning och som bedrivs från fredag kl 1700 till 

lördag kl 1800, sammanlagt fjorton timmar, berättigar till dagersättning båda dagarna, 

men ej dagpenning. Om förlust av arbetsinkomst kan styrkas för fredag och/eller lördag 

föreligger rätt till dagpenning. 

 

5. Vid KFÖ beordras förbandet under lördag kl 0800 att avbryta övningen och istället 

tjänstgöra i Försvarsmaktens insats med att stödja kommunal räddningstjänst. Då 

stödinsatsen inleds när åtta timmar av dygnet gått föreligger rätt även till dagpenning. 

 

6. Vid KFÖ som inleds torsdag kl 0800 beordras förbandet kl 1000 att avbryta övningen 

och istället tjänstgöra i stödinsats som sedan löper över hela den planerade 

övningsperioden. Ingen rätt till dagpenning föreligger då inte någon dag med i genomsnitt 

sex timmars tjänstgöring inträffar. 
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4.7. Dagpenning vid förlorad arbetsinkomst 

 
 

 
 

Dagpenning kan utbetalas vid utbildning till en krigsbefattning även om utbildningen är 

kortare än tre dagar eller för lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar 

utbildning/tjänstgöring, under förutsättning att den frivillige, avtalspersonen eller 

hemvärnsmannen genom intyg från arbetsgivare kan styrka inkomstbortfall. 

 

 

4.8. Tjänstgöringsorder och eventuell ohörsamhet 

Rekvisit för tjänstgöring för hemvärnsmän och avtalspersonal i Försvarsmaktens förband är 

att personal har ingått frivillig- eller hemvärnsavtal samt att personalen har getts order om 

tjänstgöring. När detta är uppfyllt föreligger rätt till förmåner, exempelvis dagpenning. Om 

avtalsperson eller hemvärnsman har erhållit tjänstgöringsorder men trots det inte inställt sig 

för tjänstgöring vid beordrad plats och tidpunkt tjänstgör denne likväl och har i grunden rätt 

till dagpenning eller dagersättning. 

 

Tjänstgöringsskyldighet föreligger för avtalspersonal och hemvärnsmän enligt avtal vid 1) 

hemvärnsberedskap (innan höjd beredskap), 2) krigsförbandsövning/särskild övning 

förband/särskild övning befäl, 3) bevakning av militärt skyddsobjekt, 4) IKFN-insats samt 5) 

räddningstjänst. Tjänstgöringsskyldighet föreligger inte för någon annan tjänstgöring utan det 

sker då genom frivilligt åtagande. 

 

 
 

 
 

När avtalsperson eller hemvärnsman inte inställer sig för tjänstgöring ska snarast, dock senast 

innan utbetalning av förmåner, en utredning av orsaken till detta göras. Har personen ej 

erhållit order om inkallelse till tjänstgöring så föreligger ej något tjänstgöringsförhållande och 

således ej heller någon ogiltig frånvaro och någon rätt till dagpenning eller dagersättning har 

inte förelegat. Bekräftar avtalspersonen eller hemvärnsmannen att han eller hon erhållit 

Frivilliga 
2 § …Vid utbildning enligt första stycket 1 som är kortare än tre dagar betalas dock 

dagpenning för dag för vilken den frivillige visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst 

på grund av tjänstgöringen. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
3 § …Vid utbildning enligt 2 § 1 som är kortare än tre dagar betalas dock dagpenning för 

dag vilken hemvärnsmannen visar att han eller hon förlorar arbetsinkomst på grund av 

tjänstgöringen. 

SFS 1997:147 

2 kap 4 § Ersättning vid frånvaro 

Rätt till dagersättning eller dagpenning föreligger inte, om den totalförsvarspliktige utan 

giltigt skäl har varit frånvarande under hela tjänstgöringsdagen. 

Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga 

 

Observera! 
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tjänstgöringsorder ska skälen till utevaron utredas. Vid ogiltig frånvaro ska dagpenning eller 

dagersättning innehållas. 

 

Att ej hörsamma order, ordervägran, kan innebära ett åsidosättande av disciplinansvar. 

Avtalspersonal och hemvärnsmän omfattas under tid då de är tjänstgöringsskyldiga av lagen 

(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. 

 

Tjänstgöringsplikt inträder när regeringen har fattat beslut om höjd beredskap enligt lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Regeringen kan fatta beslut om 

hemvärnsberedskap utan höjd beredskap. Utan höjd beredskap, även då Försvarsmakten har 

fattat beslut om hemvärnsberedskap i avvaktan på beslut av regeringen, föreligger ej 

tjänstgöringsplikt.  

 

 

4.9. Utevaro på grund av sjukdom 

Är orsaken till att avtalsperson eller hemvärnsman inte efterkommer order om inställelse för 

tjänstgöring sjukdom ska detta styrkas i den omfattning det är möjligt. Sjukdom eller skada 

kan utgöra giltig frånvaro vid tjänstgöring och avtalsperson respektive hemvärnsman är 

således alltjämt då berättigade till dagpenning eller dagersättning. 

 

Skäl till att medge sjukkvarter i hemmet kan exempelvis vara risk för smitta av övrig personal 

(influensa, magsjuka), att avtalsperson/hemvärnsman på grund av sjukdomen inte har 

möjlighet att tillgodogöra sig utbildning/övning eller framför allt att hälsotillståndet gör det 

olämpligt för individen.  

 

För att inte behöva inkalla någon som på grund av skada eller sjukdom är förhindrad att 

framgångsrikt fullgöra tjänsten bör det eftersträvas att sjukanmälan snarast görs till närmast 

personalansvarig chef. Chef har då möjlighet att ändra tjänstgöringsorder till senare tillfälle. 

Vid osäkerhet om huruvida hälsotillstånd medger tjänstgöring fullt ut eller med lättnader så 

bör sjukvisitation genomföras och/eller undersökning hos vårdgivare. Försvarsmakten ska 

dock ej med kort varsel ändra tjänstgöringsorder och därigenom skjuta över sjuklöneansvar 

till ordinarie arbetsgivare, det vore obilligt. Med kort varsel bör anses kortare än två veckor. 
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4.10. Flödesschema för bedömning av rätt till dagpenning eller dagersättning 

Följ flödesschemat för varje tjänstgöringsdag. 

 

 
 

 

 

4.11. Förmåner och ersättningar vid hemvärns- och höjd beredskap 

Avtalspersonal och hemvärnsmän erhåller samma förmåner och ersättningar vid 

hemvärnsberedskap och höjd beredskap som under grundberedskap. Utöver dessa förmåner 

beslutar regeringen vid hemvärnsberedskap om ett fälttraktamente. Fälttraktamente är 

skattefritt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjänstgöring i snitt 6 
h/dag eller 6 h/dag? 

In- eller utryckningsdag 
på lör-, sön- eller 

helgdag? 

Krigs-
befattning? 

Tjänstgöring i mer 
än 2 dagar? 

Förlust av arbets-
inkomst? 

Nej 

Nej Nej 

Nej 

Ja 

Ja Ja 

Ja 

Ingen 
ersättning 

Dagpenning Dagersättning 

Ej dagpenning på in- 
och utryckningsdag lör-

, sön- eller helgdag 

Nej 
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5. Förmåner vid tjänstgöring i insats 

 
 

 
 

Tjänstgöring i militär insats såsom bland annat IKFN-insats, bevakning av militärt 

skyddsobjekt, Insatsberedd skyddsstyrka (IBSS), Transportsskyddsstyrka (TpSS) och 

Beredskapstropp (BerTo) innebär medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla 

Sveriges försvarsberedskap. Hemvärnsmän ska då erhålla dagpenning enligt 2 § 3. 

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän, givet att övriga krav som 

exempelvis tidskriterier är uppfyllda, se avsnitt 4.3 Dagpenning. 

 

Förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga möjliggör inte att avtalspersonal ersätts 

på samma sätt som hemvärnsmän. Avtalspersonal får istället ersättas med stöd av 

förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid Försvarsmakten vilket även innebär 

dagpenning. Den förordningen innebär dock en begränsning om årligen högst två sådana 

tjänstgöringsperioder om högst tio dagar. 

 

Vid tjänstgöring i IKFN-insats eller bevakning av militärt skyddsobjekt föreligger avtalsenlig 

tjänstgöringsskyldighet. Vid tjänstgöring i IBSS, TpSS, BerTo och annan militär insats 

föreligger inte tjänstgöringsskyldighet utan det sker efter medgivande från den enskilde, se 

avsnitt 4.8 Tjänstgöringsorder och eventuell ohörsamhet. 

 

Fria resor, förplägnad och logi utgår som vid all tjänstgöring. 

 

Frivilliga 
1 § Försvarsmakten får i mån av tillgång på medel anordna frivillig tjänstgöring för att 

 4. tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål. 

 

2 § För frivillig tjänstgöring får förordnas 

 5. medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer. 

 

7 § Den som åtagit sig att tjänstgöra enligt 1 § 4. är skyldig att varje år 

 1. fullgöra beredskapstjänstgöring under högst två perioder om vardera högst tio 

dagar.  

 

14 § Övrig personal får samma ekonomiska förmåner som betalas till frivilliga vid 

tjänstgöring enligt 2 § 1. Förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga. 

Förordningen (FFS 1987:8) om frivillig tjänstgöring vid Försvarsmakten 

Hemvärnsmän 
2 § När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte råder, 

får han eller hon dagpenning, om tjänstgöringen avser  

3. medverkan i uppgifter som syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap,  

 SFS 1997:147 
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6. Ersättning vid deltagande i räddningstjänst eller annan 
tjänstgöring då Försvarsmakten lämnar stöd enligt lag, 
förordning eller efter beslut av regeringen 

 
 

 
 

Försvarsmakten kan, enligt 6 kap 7 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, på begäran av 

räddningsledaren, kallas att med personal och egendom delta i en räddningsinsats. 

Försvarsmakten kan även stödja polisen enligt lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till 

polisen vid terrorismbekämpning. Stöd kan också lämnas enligt förordningen (2002:375) om 

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet eller efter beslut av regeringen. 

 

För Försvarsmaktens del beslutar chef för militärregion i sådant fall vilka resurser 

Försvarsmakten deltar med. Beslutas att hemvärnsförband ska delta utgår, för hemvärnsmän 

och avtalspersonal perioden 2015-07-21 – 2016-09-30 ersättning enlig nedan. 

Ersättningsvillkor vid räddningstjänstinsats bestäms av kollektivavtal som slutits mellan 

Sveriges kommuner och landsting och Pacta samt Brandmännens riksförbund, 

Överenskommelser om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, 

benämnt RiB.  

 

För räddningstjänst eller motsvarande stödinsats utgår enligt RiB 15 ersättning med 239 

kronor för första timmen och 156 kronor per timme för tid därutöver. 

 

1) Sker larm under vardag mellan 0600 – 1900 utgår ersättning då bostad eller arbetsplats 

lämnas för färd mot tjänstgöringsplats. 

2) Sker larm under sk obekväm arbetstid, från 1900 till 0600 samt från 1900 fredag och 

dag före helgdag till 0600 måndag eller dag efter helgdag, ska ersättning utgå från den 

timme då man nås av larm. 

3) Kommer under tiden från 1900 till 0600 samt från 1900 fredag och dag före helgdag 

till 0600 måndag eller dag efter helgdag en förberedande order om att räddningstjänst 

vid en senare tidpunkt ska utföras utgår ersättning då utlösande larm slutligen ges, 

under förutsättning att möjlighet till 6 eller 5 + 3 timmars vila mellan förberedande 

order och utlösande larm har getts under tiden. Har inte möjlighet till sådan vila getts 

ska ersättning utgå direkt från den timme då man nåddes av larm. 

Frivilliga 
2 a § När personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) 

om frivillig försvarsverksamhet tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte 

råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser 

räddningstjänst eller annan tjänstgöring då Försvarsmakten lämnar stöd enligt lag, 

förordning eller efter beslut av regeringen. Ersättningen lämnas enligt de grunder som 

senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
2 a § När en hemvärnsman tjänstgör i hemvärnet under tid då hemvärnsberedskap inte 

råder, får han eller hon ersättning för arbete och tidsspillan om tjänstgöringen avser 

räddningstjänst eller annan tjänstgöring då Försvarsmakten lämnar stöd enligt lag, 

förordning eller efter beslut av regeringen. Ersättningen lämnas enligt de grunder som 

senast har avtalats i fråga om motsvarande ersättning till deltidsanställda brandmän. 

SFS 1997:147 
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Påbörjad timme ska räknas som hel timme. Vid tjänstgöring under tid från kl 1900 på vardag 

till kl 0600 följande dag samt från kl 1900 på fredag och dag före helgdag till kl 0600 på 

måndag eller dag efter helgdag ska ersättningen förhöjas med 50 %. Med helgdag jämställs 

midsommar-, jul- och nyårsafton samt sådan arbetsfri dag som särskilt inarbetats i 

huvudanställningen (så kallad klämdag). 

 

Då räddningstjänstinsats upphör ska ersättning utgå även vid tjänstgöring i avveckling av 

Försvarsmaktens insats, ex återtransport till garnison och vård av materiel. För avveckling av 

hela räddningstjänstinsatsen, efter att räddningstjänst formellt har upphört ex då en eftersökt 

återfunnits som avliden, måste dock den myndighet som erhållit stöd också ha hemställt om 

stöd enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Om det 

varken är räddningstjänst eller stöd till civil verksamhet får ej ersättning motsvarande 

deltidsbrandman utgå. För att stöd till civil verksamhet sömlöst ska kunna ta vid efter akut 

räddningstjänst har upphör bör den myndighet som har hemställt om stöd enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor samtidigt också ha hemställt om stöd till civil verksamhet. 

För sådant stöd enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 

kräver Försvarsmakten full kostnadstäckning från kommun, men ej från statliga myndigheter 

som Polisen. 

 

Bereds vid räddningstjänst eller motsvarande stödinsats nattvila utanför hemmet fortlöper 

tjänstgöringstiden utan uppehåll för nattvilan; timersättning inklusive ersättning för eventuell 

obekväm arbetstid ska utgå. 

 

Militär insatsledare/kontingentchef ska enligt avtalet erhålla förmanstillägg om 340 kr per 

beredskapsvecka (sju dagar), motsvarande 49 kr per dygn. 

 

Hemvärnsmän och avtalspersonal som under perioden maj – september har semester från sin 

arbetsgivare bör inte beordras till räddningstjänstinsats. Detta då avtalet berättigar dem till 

572 kr per dygn utöver den grundläggande ersättningen (156 kr/h). Hemvärnsmän och 

avtalspersonal som är att betrakta som enskilda företagare måste minst en månad i förväg 

skriftligen meddela ledighet. Inkallelse till tjänstgöring innebär en order, varför det inte är 

möjligt att hävda att det rör sig om frivilligt åtagande och att semesterledighetstillägget om 

572 kr inte ska utgå. För hemvärnsmän och avtalspersonal är alltjämt även lagen (1994:2076) 

om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. tillämplig. 

 

Övergår annan tjänstgöring till stödinsats enligt 2a §§ föreligger även rätt till dagpenning 

respektive dagersättning om tidskriterier för sådan ersättning är uppfyllda. Se vidare om 

tidskrav avsnitt 4.5. 

 

Ersättning utbetalas månadsvis. 

 

Det ovan sagda gäller Försvarsmaktens deltagande i räddningstjänst. Frivillig 

försvarsorganisation kan ej som organisation delta i räddningstjänstinsats. Räddningsledare 

kan dock enligt 6 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor beordra enskilda att 

fullgöra tjänsteplikt och medverka i räddningstjänst. Vid sådan tjänsteplikt gäller då 

ersättningsbestämmelser enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor och ersättning 

utgår som till deltidsanställda brandmän. 
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7. Befattningspenning 

 
 

 
 

 
 

Grunden för rätt till befattningspenning är fullgjord tjänstgöring. Vid tjänstgöring med 

lättnader i tjänsten, sjukkvarter i hemmet eller sjukvård föreligger således rätt till 

befattningspenning. 

Frivilliga 
3 § En frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning enligt bestämmande 

av den myndighet som anges i 16 §. 

 

4 § En frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är 

avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattningspenning 

under verksamhet som funktionär enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §.  

 Myndigheten skall bestämma det högsta belopp som får betalas som årligt arvode till 

övriga funktionärer inom de frivilliga försvarsorganisationerna. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
9 § Hemvärnsmän har rätt till befattningspenning enligt föreskrifter som Försvarsmakten 

meddelar. 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 

 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
4 § Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på 

lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger 

då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen 

skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive 

funktionsnivå enligt följande tabell.  

Kodsiffra  Kompetens- respektive funktionsnivå Belopp 

8 Gruppchefsnivå   40 kr 

7 Troppchefsnivå   60 kr 

6 Kompani- och pluton-chefsnivå  75 kr 

5 Bataljonschefsnivå   90 kr 

 

5 § Hemvärnsbefäl och frivilliga med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt 

förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få befattningspenning för 

det antal dagar per år som framgår av bilagan till dessa föreskrifter. 

FFS 1996:16 
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Befattningspenningen per dag ska utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 §. 
Befattning Nivå Antal dagar Belopp 

  per år  (kr/år) 

Hemvärnsbataljonsstab med  

ledningspluton (4 dagar) 

Chef för hemvärnsbataljon 5 290 26 100 

Ställföreträdande chef för  

hemvärnsbataljon 5 215 19 350 

Bataljonskvartermästare 6 215 17 200 

Stabschef samt ställföreträdande  

stabschef för hemvärnsbataljon  

typ större  6 200 16 000 

Underrättelsebefäl/infobefäl, 

stridslednings/samverkansbefäl 6 60 3 900 

Pastor 6 60 3 900 

Underhålls-, sambands-, sjukvårds-,  

hundtjänst-, underrättelse/samverkans-,  

CBRN/STRI-underrättelse-, CBRN-,  

personalbefäl, transportbefäl land/sjö 

och navigationsbefäl samt  

stabsbefäl/samverkansbefäl i bataljon 7 50 2 750 

Stabsassistent och stabsassistent/und 8 40  1 800 

Chef för ledningspluton 7 78 5 850 

Chef för stabs-, sambands-, 

transport/ordonnansgrupp, 

stabsgrupp och stabsgrupp/skydd 8 60 3 600 

Hemvärnsinsatskompanistab med 

stabs- och trosstropp (8 dagar) 

Chef för hemvärnskompani 6 300 24 000 

Ställföreträdande chef för hemvärns- 

kompani 6 200 16 000 

Kompanikvartermästare 6 195 15 600 

Stabs/samverkansbefäl i kompani 6 120 7 800 

Chef för stabs- och trosstropp 7 140 10 500 

Chef för sjukvårdsgrupp, chef för kok- 

grupp, chef för transportgrupp,  

sambandsgruppchef och  

hundtjänstinstruktör och 

chef stabsgrupp 8 120 7 200 

Ställföreträdande chef  

för sjukvårdsgrupp 8 90 3 600 

Hemvärnskompanistab med 

stabs- och trosstropp (4 dagar) 

Chef för hemvärnskompani 6 290 23 200 

Ställföreträdande chef för  

hemvärnskompani 6 195 15 600 

Kompanikvartermästare 6 190 15 200 

Stabs/samverkansbefäl i kompani 6 60 3 900 

Chef för stabs- och trosstropp 7 78 5 850 
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Transportbefäl land/sjö och 

navigationsbefäl 7 50 2 750 

Chef för sjukvårdsgrupp,  

chef för stabsgrupp, chef för kokgrupp,  

chef för sambandsgrupp  

och hundtjänstinstruktör 8 60 3 600 

Ställföreträdande chef  

för sjukvårdsgrupp 8 45 1 800 

Hemvärnsunderrättelsekompanistab med  

lednings-, flyg- och trosstropp (4 dagar) 

Chef för hemvärnsunderrättelsekompani 6 300 24 000 

Ställföreträdande chef för 

Hemvärnsunderrättelsekompani 6 200 16 000 

Kompanikvartermästare 6 195 15 600 

Stabsbefäl i underrättelsekompani 6 60 3 900 

Chef och ställföreträdande chef för  

ledningstropp 6 78 6 240 

Chef för flygtropp och  

chef för trosstropp 6 78 6 240 

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7 50 2 750 

Chef för hemvärnsflyggrupp 7 60 4 500 

Ställföreträdande chef  

för hemvärnsflyggrupp 

och motorcykelordonnansgrupp 8 45 1 800 

Chef för transport-, motor- 

cykelordonnansgrupp och 

stabsgrupp 8 60 3 600 

Stabsassistent tillika ställföreträdande 8 45 1 800 

chef för ledningslag 

Hemvärnsinsatspluton terrängbil  

och bandvagn (8 dagar) 

Chef för hemvärnspluton 6 155 12 400 

Ställföreträdande chef för  

hemvärnspluton 7 140 10 500 

Chef för hemvärnsgrupp  

och chef för transportgrupp 8 120 7 200 

Ställföreträdande chef 

för hemvärnsgrupp 8 90 3 600 

Hemvärnsunderrättelsepluton (8 dagar) 

Chef för hemvärnsunderrättelsepluton 6  155 12 400 

Ställföreträdande chef för 

hemvärnsunderrättelsepluton 6  140 11 200 

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7 100 5 500 

Chef för underrättelsegrupp 8 120 7 200 

Ställföreträdande chef för  

underrättelsegrupp och    

hundtjänstinstruktör 8  90  3 600 

Hemvärnspluton (4 dagar) 

Chef för hemvärnspluton  6 78 6 240 
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Avtalspersonal och hemvärnsmän är berättigade till befattningspenning vid tjänstgöringsdag, 

det vill säga, om ingen tjänstgöring alls sker en dag föreligger ej någon rätt till 

befattningspenning den dagen. Befattningspenning utgår för högst det antal tjänstgöringsdagar 

som framgår av tabellen i FFS 1996:16. Befattningspenning utgår således inte specifikt för 

KFÖ/SÖF/SÖB. 

 

Avtalspersonal och hemvärnsmän måste för att vara berättigade maximal årlig 

befattningspenning formellt tjänstgöra i någon omfattning det för befattningen antalet angivna 

dagar. Det ska därför förstås som att respektive befattningshavare tjänstgör avtalsenligt vid 

KFÖ och i förekommande fall SÖF respektive SÖB och dessa dagar och andra 

tjänstgöringsdagar subtraheras sedan från befattningens maximala antal 

befattningspenninggrundande dagar. De dagar som återstår för att erhålla maximal årlig 

befattningspenning delas upp månadsvis. Det föreligger inte något tidskrav för att tjänstgöring 

Ställföreträdande chef för  

hemvärnspluton 7 78 5 850 

Chef för hemvärnsgrupp 8 60 3 600 

Ställföreträdande chef 

för hemvärnsgrupp 8  45 1 800 

Hemvärnsunderrättelsepluton (4 dgr) 

Chef för hemvärnsunderrättelsepluton 6  78 6 240 

Ställföreträdande chef för 

hemvärnsunderrättelsepluton 6 74 5 920 

Sjukvårdsbefäl/sjuksköterska 7 50 2 750 

Chef för underrättelsegrupp 8 60 3 600 

Ställföreträdande chef 

för underrättelsegrupp 8  45 1 800 

Hemvärnsflyggrupp (4 dagar) 

Chef för hemvärnsflyggrupp 7 60 4 500 

Ställföreträdande chef 

för hemvärnsflyggrupp 8 45 1 800 

Båtgrupp civil (4 dagar) 

Båtförare 8 60 3 600 

Båtgrupp stridsbåt 90 H (4 dagar) 

Båtchef och navigatör 7 60 4 500 

Hemvärnsmusikkår (8 dagar) 

Chef för musikkår 5 222 19 980 

Ställföreträdande chef för musikkår 6 93 7 440 

Dirigent 5 222 19 980 

Vice dirigent 6 93 7 440 

Hemvärnstrumslagare 6 120 7 800 

Notbibliotekarie 7 200 11 000 

Materielförvaltare 8 300 13 500 

 

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen i 4 § och 

utbetalas två gånger per år. 

FFS 1996:16 

 

 
Observera! 
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ska berättiga till befattningspenning varför det räcker med exempelvis en timmes tjänstgöring 

per dag. Det finns heller inget kvalitetskrav för tjänstgöringen. Uppgår tjänstgöring till sex 

timmar eller sex timmar i snitt per tjänstgöringsdag så tillkommer dock rätt till dagpenning. 

 

 
 

 
 

Det behövs inte göras någon explicit tjänstgöringsplanering! En förståelse för när tjänstgöring 

sker och inte sker är dock nödvändig vid beslut om förmåner till enskilda och framför allt vid 

eventuell begäran om återbetalning av felaktig utbetalning. Likaså vid uppsägning av avtal 

måste en beräkning av hur stor del av årlig maximal befattningspenning som den enskilde är 

berättigad till. Om ej tjänstgöring planeras specifikt är den enskilde berättigad till en tolftedel 

av årlig maximal befattningspenning per månad. 

 

Som framgår av avsnitt 1.5 Återkrav så saknas författningsstöd för återkrav av felaktig 

utbetalda förmåner och ersättningar varför det är väsentligt att förvissa sig om när tjänstgöring 

sker och exakt när rätt till förmåner och ersättningar föreligger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel  
En kokgruppchef vid hemvärnsinsatskompani ska fullgöra KFÖ och SÖF, sammanlagt åtta 

dagar per år. Maximalt antalet dagar för att berättiga till högsta befattningspenning är 

120 dagar vilket ger 7 200 kr i befattningspenning. Om kokgruppchefen beräknas 

genomföra ytterligare fyra dagars övning och delta vid två dagar stödinsats så innebär det 

sammanlagt 14 dagars tjänstgöring. 120 dagar minus 14 dagar = 106 dagar. 

 

106 dagar / 12 månader = 8,8 dagar.  

 

Implicit tjänstgör således kokgruppchefen åtminstone en timme under nio dagar per 

månad. 

Observera! 
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8. Utbildningspremier 

 
 

 
 

Grunden för rätt till utbildningspremie är genomgången repetitionsutbildning respektive 

godkänd kurs. Vid tjänstgöring med lättnader i tjänsten bör i normalfallet rätt till 

utbildningspremie föreligga. Har sjukdom medfört att utbildning enligt avtalets omfattning ej 

kunnat genomföras föreligger ej rätt till utbildningspremie. Om utbildning erbjuds och 

genomförs vid annat tillfälle kan rätt till utbildningspremie åter föreligga. 

 

Frivilliga 
7 § En frivillig får en utbildningspremie när han eller hon 

 fullgjort en avtalsenlig repetitionsutbildning, 

 godkänts vid en befälskurs för avtalsbunden personal, 

 godkänts vid en befordringskurs inom frivillig befälsutbildning eller 

 godkänts vid en utbildning till instruktör.  

Premiens belopp fastställs av den myndighet som anges i 16 §. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
8 § Hemvärnsmän får en utbildningspremie när de fullgjort avtalsenlig 

repetitionsutbildning och när de godkänts vid en befäls- eller specialkurs inom hemvärnet.  

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 

 



HANDBOK 

37 

 

8.1. Utbildningspremie för befäls-, befordringskurs, instruktörsutbildning 

 
 

Utbildningsanordnande organisationsenhet i Försvarsmakten bör fastställa vilken utbildning 

som har bedrivits och vilken utbildningspremie den berättigar till för att underlätta beslutande 

organisationsenhets handläggning av utbildningspremie. 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
8 § Utbildningspremie för fullgjord och godkänd befälskurs, befordringskurs eller 

utbildning till instruktör enligt 7 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 

för godkänd befälskurs, specialkurs eller befattningskurs enligt 8 § förordningen 

(1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående belopp. 

 

Utbildning    Belopp 

Gruppbefälskurs      500 kr 

Gruppbefälskurs längre än fem veckor  1 000 kr 

Plutonsbefälskurs   1 500 kr 

Plutonsbefälskurs längre än sju veckor  2 500 kr 

Kompanibefälskurs   2 000 kr 

Kompanibefälskurs längre än sex veckor 4 000 kr 

Löjtnantskurs   1 500 kr 

Löjtnantskurs längre än tre veckor  2 000 kr 

Kaptenskurs    3 000 kr 

Kaptenskurs längre än tre veckor  6 000 kr 

Högre kurs för hemvärnsbataljonchef  6 000 kr 

Instruktörskurs/teori tillsammans  

med instruktörskurs/praktik  2 500 kr 

Kurschefskurs   1 000 kr 

Kurschefskurs längre än en vecka  2 000 kr 

Trafiklärarkurs   2 500 kr 

FFS 1996:16 
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8.2. Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning 

 
 

Utbildningspremie utgår således i två olika former. Dels i form av premie för fullgjord 

repetitionsutbildning enligt avtal och kontrakt, dels som premie för genomförd och godkänd 

kurs. 

 

Avtalspersonal, som får repetitionsutbildningspremie enligt förordningen om förmåner till 

frivilliga, har olika tidskrav på sig vad beträffar repetitionsutbildningens längd beroende på 

var i krigsorganisationen de är placerade och på vilken befattning. 

 

Utbildningspremier är skattefria. Utbildningspremie utbetalas snarast efter fullgjord 

utbildning av anordnande frivillig försvarsorganisation. I Försvarsmakten sker utbetalning av 

personals egen organisationsenhet. 

 

 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
9 § Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 7 § 

förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga skall, utom såvitt avser personal med 

avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig 

försvarsverksamhet, betalas med nedanstående belopp.  

 

Tjänstgöringens omfattning   Belopp 

20–30 timmar    2 500 kr 

31–50 timmar    4 500 kr 

51 eller fler timmar     6 000 kr 

 

För personal där tjänstgöringstiden räknas i dagar utgör en dag sex timmar. 

 

Premien skall utbetalas när den avtalsenliga repetitionsutbildningen är fullgjord. Om 

tjänstgöringen genomförs uppdelad på flera år får premien betalas ut årligen med belopp 

som gäller för den tjänstgöringstid som fullgjorts under året. 

 

10 § Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 § 

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän och 7 § förordningen (1994:523) 

om förmåner till frivilliga, såvitt avser personal med avtal för tjänstgöring i hemvärnet 

enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet, skall betalas ut under 

förutsättning att hela repetitionsutbildningen har fullgjorts under samma kalenderår. 

 

Utbildningspremie skall betalas med belopp enligt följande tabell.  

 

Tjänstgöringens omfattning    Belopp 

13 dagar     11 375 kr 

10 dagar       8 750 kr 

9 dagar       7 875 kr 

8 dagar       7 000 kr 

6 dagar       5 250 kr 

5 dagar       4 375 kr 

4 dagar       3 500 kr  

FFS1996:16 
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9. Reseförmåner 

 
 

 
 

Restid utgör inte tjänstgöring och ligger således inte till grund för beräkning av dagersättning 

och dagpenning.  

 

 

9.1. Fri resa 

 
 

Rätt till fri resa föreligger mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen. 

Bestämmelser för vad som utgör bostad anges i 6 – 7, 8 – 10 och 12 §§ i folkbokföringslagen 

(1991:481). Generellt sett är bostaden, där individen också ska vara folkbokförd, som kan 

ligga till grund för fri resa den fastighet där individen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. 

Boende utomlands berättigar dock även till fri resa. Bestämmelser för vad som utgör 

arbetsplats anges i 12 kap 8 § inkomstskattelagen (1999:1229) angående tjänsteställe. 

Tjänsteställe är den plats där individen utför huvuddelen av sitt arbete hos sin arbetsgivare. 

 

Om avtalsperson, frivillig eller hemvärnsman i sin ordinarie anställning ibland arbetar vid 

annat arbetsställe än tjänstestället föreligger rätt till fri resa från arbetsstället om kostnaden 

inte är högre än resa från tjänstestället. 

 

 

Frivilliga 
8 § En frivillig får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring fri resa mellan 

bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen 

 

9 § Om färdbiljett inte tillhandahålls, har den frivillige rätt till resekostnadsersättning. 

Denna utgör högst det belopp som motsvarar kostnaden för resa med tåg eller fartyg i 

andra klass. 

 Om en fri resa företas med egen bil, betalas ersättning enligt 5 § allmänt reseavtal 

(ARA) i dess lydelse enligt Statens arbetsgivarverks cirkulär. (SFS 1994:523) 

 

Hemvärnsmän 
12 § Hemvärnsmän får vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i hemvärnet fri 

resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen. 

 Vid tjänstledighet får hemvärnsmannen fri hemresa. 

 

13 § Om det inte lämnas ut någon färdbiljett till den som har rätt till fri resa enligt 12 §, har 

han eller hon i stället rätt till resekostnadsersättning. Ersättningen motsvarar kostnaden för 

resa med tåg eller fartyg i andra klass eller med buss. 

 Om en fri resa företas med egen bil, betalas ersättning enligt 3 kap. 1-6 §§ allmänt löne- 

och förmånsavtal (ALFA). 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. (SFS 1997:147) 

 

Observera! 
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Resa ska planeras på lämpligaste sätt och till lägsta kostnad. Främst kostnads- men också 

tidsjämförelse ska göras. Utbildningsanordnare ska planera resor. 

 

I första hand bör utbildningsanordnaren ordna transport eller, om det inte går, tillhandahålla 

biljett på allmänna kommunikationsmedel. Tillhandahåller utbildningsanordnaren 

transportmedel föreligger skyldighet att nyttja detta och det går ej att kräva reseersättning för 

färd på annat sätt. 

 

Endast resa till och från tjänstgöring kan ersättas. Resor i tjänsten kan inte ersättas som resor 

till och från tjänstgöring. Privata fordon ska inte nyttjas i tjänsten. 

 

 

9.2. Resekostnadsersättning 

Har inte utbildningsanordnaren anordnat resa eller tillhandahållit biljetter föreligger rätt till 

resekostnadsersättning. Resekostnadsersättningen utgör högst det belopp som motsvarar 

kostnaden för resa med buss, fartyg eller tåg normalpris 2:a klass jämte kostnader för 

anslutningsresor.  

 

Har skriftligt bilmedgivande givits föreligger rätt till resekostnadsersättning motsvarande 10 

kap 1 – 3 §§ Villkorsavtal, 18,50 kr/mil (skattefritt), för resa till eller från tjänstgöring med 

egen bil. 

 

 

9.3. Sittplats/Sovplats/Hyttplats 

Frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän får använda hyttplats/sovplats utanför hemmet 

om resan måste ske på natten. Rätt till obligatorisk sittplatsbiljett från och till bostadsorten 

föreligger. 

 

 

9.4. Inkvartering under resa 

Om frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän under in- eller utryckningsresan måste göra 

uppehåll nattetid ska de erhålla logi. För avtalspersonal och hemvärnsmän ska hotell enligt 

ramavtal nyttjas. Har utbildningsanordnare inte tillhandhållit nattlogi ska de dock ha godkänt 

det. Styrkta kostnader kan ersättas. 

 

Exempel  
En frivillig som ska delta i en utbildning i Halmstad arbetar som servicetekniker och har 

sitt tjänsteställe vid sin arbetsgivares kontor i Kungsbacka. Veckan innan utbildningen i 

Halmstad börjar så arbetar serviceteknikern i Stenungsund. Bilmedgivande har getts för 

resan till Halmstad. 

 

Resekostnadsersättning kan då ges från Kungsbacka till Halmstad 111 km. Sträckan 

Stenugnsund – Kungsbacka, ytterligare 76 km, berättigar ej till resekostnadsersättning. 
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9.5. Mat under resa 

Rätt till fri förplägnad föreligger för frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän från att de 

lämnar sin bostad tills att de återkommer till hemmet efter tjänstgöring. Se vidare 11.2 

Måltidsersättning. 

 

 

9.6. Utbetalning av reseförmåner 

Utbildningsanordnare utbetalar resekostnadsersättning samt måltidsersättning. I 

Försvarsmakten sker utbetalning av personals egen organisationsenhet. 

 

 

10. Permission, tjänstledighet och tjänstledighetsresa under 
utbildning och övning 

 
 

 
 

 
 

Rätten till tjänstledighet för frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän är inte reglerad med 

mer än att rätten till tjänstledighetsresa är inskriven i förmånsförordningarna. Hemvärnsmän, 

avtalespersonal och frivilliga har inte rätt till fri resa i samband med permission, utan får 

företa sådan på egen bekostnad. 

 

Permission eller tjänstledighet för enskild angelägenhet bör ske genom tillämpning av 

förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. 

 

Tjänstledighet ska då beviljas för 

1. uppdrag som ledamot av riksdagen eller kyrkomötet eller som riksdagens revisorer eller 

dess fullmäktige i Riksgäldskontoret eller Riksbanken, 

2. uppdrag som ledamot i tryckfrihetsmål, 

Frivilliga 
8 § …Vid tjänstledighetsresor får en frivillig fri hemresa enligt bestämmelser som 

meddelats av den myndighet som anges i 16 §. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
12 § …Vid tjänstledighet får hemvärnsmän fri hemresa. 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 

 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 

14 § En frivillig har i samband med tjänstledighet för enskild angelägenhet som avses i 9 

och 10 §§ förordningen (1995:649) om ledighet och fritid för totalförsvarspliktiga rätt till 

en fri resa inom landet till och från den plats där han eller hon avser att vistas. 

FFS 1996:16 
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3. deltagare som förtroendevald ledamot i ett landstingsmöte eller, om en suppleant inte kan 

inträda eller om det annars finns synnerliga skäl, i ett sammanträde med landstingets 

förvaltningsutskott, kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 

4. deltagande i allmänna val och folkomröstningar, om röstning inte kan ske genom 

förtidsröstning under fritid eller annan ledighet än tjänstledighet. 

5. Personlig inställelse inför domstol. 

 

I den mån verksamheten inte lägger särskilda hinder i vägen ska tjänstledighet även beviljas 

för 

1. fullgörande av allmänna uppdrag som har meddelats av regeringen eller på grund av 

regeringens bemyndigande, 

2. deltagande som företrädare för arbetsgivare eller arbetstagarorganisationer i centrala 

avtalsförhandlingar, 

3. deltagande som ombud eller förbundsstyrelseledamot i distrikts- eller rikskongresser, om 

kongressen anordnas av ett politiskt parti som är representerat i riksdagen eller av sådant 

partis ungdomsförbund eller specialförbund eller av en arbetstagarorganisation, 

4. firande av religiösa högtider av stor betydelse inom det trossamfund som hemvärnsmannen 

eller den frivillige tillhör, 

5. eget eller nära anhörigs bröllop, andra större familjehögtider, egna barns födelse samt 

allvarliga sjukdomar, dödsfall, begravningar, bouppteckningar eller arvsskiften inom den egna 

familjen eller den närmaste släkten, 

6. angelägenheter av stor betydelse för hemvärnsmannen eller den frivilliges ekonomiska eller 

sociala situation, 

7. flyttning från eller till egen bostad, 

8. egen examen eller viktig tentamen, 

9. högskoleprov,     

10. enskilda angelägenheter av synnerlig vikt. 

 

Permission är ledighet under kortare tid än en hel tjänstgöringsdag. 

 

Fritid är tiden från tjänstens slut en tjänstgöringsdag till att tjänsten börjar nästa 

tjänstgöringsdag. Rätten att vistas på valfri plats under fritid får inskränkas när 

1. särskild beredskap behöver upprätthållas, 

2. personalen är förlagd utanför ett kasernområde, en skola, ett läger eller motsvarande 

område, 

3. det påkallas av en föregående eller pågående övning, utbildning eller annan krävande eller 

ansvarsfull tjänstgöring, 

4. särskilda medicinska förhållanden ger anledning till det 

 

Då en frivillig, avtalsperson eller hemvärnsman beviljats tjänstledighet för enskild 

angelägenhet har denne rätt till fri resa. Det vill säga fri resa inom landet till och från den ort 

där frivillig, avtalsperson eller hemvärnsman med hänsyn till ändamålet med tjänstledigheten 

avser att vistas. Vid tjänstledighet fullgörs inte tjänstgöring varför ej dagpenning, 

dagersättning eller måltidsersättning ska utgå. Avtalspersonal, hemvärnsmän och frivilliga har, 

tillskillnad från totalförsvarspliktiga, vid tjänstledighet ej heller rätt till måltids- eller 

förplägnadsersättning. 

 

Vid permisson tjänstgör fortfarande hemvärnsman, avtalsperson eller frivillig och ska således 

alltjämt uppbära de ersättningar som grundas på tjänstgöring, dagpenning/dagersättning och 

befattningspenning. Vid permission bör möjlighet för fullgörande av utbildning beaktas. 
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Fullgörs inte all utbildning, vid aktuell tjänstgöring eller vid senare tillfälle, föreligger ej rätt 

till utbildningspremie. Vid tjänstledighet föreligger ej rätt till några andra förmåner än 

tjänstledighetsresa. 

 

 

11. Inkvartering och förplägnad 

 
 

 
 

 
 

 

11.1. Inkvartering/förläggning 

Om inkvartering inte kan tillhandahållas föreligger rätt till ersättning enligt de grunder som 

gäller för sådan ersättning till totalförsvarspliktiga. Det innebär att i de fall personal inte kan 

förläggas i utbildningsanordnares förläggning utan har tillstånd att använda den egna bostaden, 

utbetalas hyresbidrag med 10 kronor per dag. 

 

Hyresbidrag betalas endast om tjänstgöringen varar mer än fem dagar. 

 

Frivilliga 
10 § En frivillig får under tjänstgöring fri inkvartering och fri förplägnad. Samma förmåner 

får en frivillig under den tid då han eller hon efter kallelse färdas från bostaden eller 

arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte 

kan tillhandahållas, har den frivillige rätt till ersättning som motsvarar vad en 

totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
15 § Hemvärnsmän får fri inkvartering och fri förplägnad under sin tjänstgöring. Samma 

förmåner lämnas under den tid då hemvärnsmannen efter kallelse färdas från bostaden eller 

arbetsplatsen till tjänstgöringsplatsen samt vid återresa därifrån. Om dessa förmåner inte 

kan lämnas, har hemvärnsmannen rätt till ersättning som motsvarar vad en 

totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga. 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 

 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
15 § Den som anordnar utbildningen eller tjänstgöringen skall se till att de frivilliga och 

hemvärnsmännen får fri förplägnad och fri inkvartering under den tid som avses i 10 § 

förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 15 § förordningen (1997:147) om 

förmåner till hemvärnsmän. 

 

16 § En frivillig eller en hemvärnsman skall få utlägg för måltider under tjänsteresa ersatta 

om det är lämpligt. 

FFS 1996:16 
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Hyresbidraget är ersättning för de särskilda merkostnader som boendet medför, exempelvis 

kostnad för tvätt och slitage av sänglinne och handdukar. 

 

Hyresbidrag får medges även om den frivillige får bostadsbidrag från Försäkringskassan. 

Inkvartering under resa se avsnitt 9.4. 

 

 

11.2. Måltidsersättning 

  
 

Det åligger utbildningsanordnaren att se till att avtalspersonal, hemvärnsmän eller frivilliga 

får fri förplägnad under tjänstgöringen samt resa till och från tjänstgöringen. Om fri 

förplägnad inte ges under tjänstgöringen eller resan föreligger rätt till måltidsersättning med 

160 kr per dag eller 32 kr för frukost och 64 kr för lunch eller middag. 

 

Fri förplägnad bör i normalfallet erbjudas inom följande tider: 

0600 – 0900 frukost 

1100 – 1300 lunch 

1600 – 1900 middag 

 

Kan personal vid in- eller utryckning innan resan nyttja en timme för måltid inom de 

rekommenderade tiderna föreligger ej rätt till måltidsersättning. Restid ska beaktas. 

 

 
 

Om fri förplägnad inte ges under tjänstgöringen eller tjänsteresan skall måltidsersättning 

medges med 160 kr per dag eller: 

 32 kr för frukost 

 64 kr för lunch 

 64 kr för middag. 

4 § Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2005:1) 

 

 

Exempel  
1: För inryck till KFÖ kl 0800 avreser hundförare Exempelsson från bostaden kl 0655. 

Rätt till ersättning för frukost föreligger då ej en timme kunnat nyttjas för frukost hemma.  

 

2: En syster till Exempelsson, tillika hundförare, avreser från sitt hem kl 0705 till samma 

KFÖ med inryck kl 0800. Rätt till ersättning för frukost föreligger inte då en timme har 

kunnat nyttjas för frukost innan resan inleddes. 

 

3: För inryck till SÖF kl 1300 avreser hemvärnsman Provsson hemifrån kl 1150. Rätt till 

ersättning för lunch föreligger då en timme inte har kunnat nyttjas för lunch innan resan 

inleddes. 

 

4: För inryck till GU-F kl 1830 avreser frivillige Övningsson från bostaden kl 1245. Rätt 

till ersättning för middag föreligger, men ej för lunch. 

 

5: Efter KFÖ avslutats kl 1545 avreser stabsassistent Utbildningsson och kommer hem till 

bostaden kl 1650. Rätt till ersättning för middag föreligger inte då en timme har kunnat 

nyttjas för middag vid hemkomst. 
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Måltidsersättning ska inte utgå vid sjukhusvård då kost då ingår. Patientavgiften vid 

sjukhusvård betalar utbildningsanordnaren. 

 

 

11.3. Förplägnadsersättning 

 
 

För avtalspersonal, hemvärnsmän och frivilliga föreligger rätt till förplägnadsersättning och 

tillägg till förplägnadsersättning, sammanlagt 100 kr per dag, vid tjänstledighet, sjukkvarter i 

hemmet eller om tillstånd givits för att själv svara för förplägnad. 

 

Förplägnadsersättning ska inte utgå vid sjukhusvård då kost då ingår. Patientavgiften vid 

sjukhusvård betalar utbildningsanordnaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 § En totalförsvarspliktig som har tillstånd att själv svara för sin förplägnad har rätt till 

förplägnadsersättning med 65 kr per dag. Samma gäller för den som inte befinner sig vid 

förbandet på grund av tjänstledighet eller sjukdom eller under tjänstgöringsfria dagar. 

 Tillägg till förplägnadsersättningen är 35 kr per dag och skall medges från och med 

den första dagen. 

Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 2005:1) 
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12. Sjukvårdsförmåner 

 
 

 
 

 
 

Enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga erhålls fri hälso- och 

sjukvård under tjänstgöringen, in- och utryckningsdagar samt vid färd till och från 

tjänstgöringen. Begreppet tjänstgöring omfattar vad avser sjukvårdsförmåner all tid mellan 

inryckning och utryckning, således även fritid och då frivilliga, avtalspersonal eller 

hemvärnsmän har permission. Vid tjänstledighet föreligger ej rätt till fri sjukvård. 

 

Hälso- och sjukvården omfattar  

 hälsoundersökning 

 öppen och sluten vård vid vårdinrättning 

 läkemedel och tekniska hjälpmedel 

 transport i samband med sjukdom och skada 

 läkarintyg som är nödvändigt för tjänsten eller för att styrka giltigt skäl för frånvaro 

 viss tandvård. 

 

Frivilliga 
11 § En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner 

och begravningshjälp som en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om 

förmåner till totalförsvarspliktiga. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
16 § Hemvärnsmän har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och 

tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen 

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Statens överklagandenämnd. 

Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 

 

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 
17 § I 16 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän finns bestämmelser 

om tandvårdsförmåner för hemvärnsmän.  

 

En frivillig har under tjänstgöring, in- och utryckningsdagar samt vid färd till eller från 

tjänstgöringen rätt till fri tandvård vid akuta besvär. Rätten till fri tandvård omfattar endast 

sådan tandvård som är nödvändig för att häva de akuta besvären. 

 

För att få fri tandvård skall den frivillige följa de anvisningar som ges av den som svarar 

för utbildningen eller tjänstgöringen.  

 

I de fall den frivillige eller hemvärnsmannen på grund av olycksfall eller akuta besvär inte 

kan inhämta dessa anvisningar, får han eller hon vända sig direkt till folktandvården eller 

till en tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan. 

FFS 1996:16 

 



HANDBOK 

47 

 

12.1. Hälso- och sjukvård 

Rätten till sluten och öppen vård vid vårdinrättning omfattar  

 öppen sjukvård vid förband eller skola, där frivilliga, avtalspersonal eller 

hemvärnsmän tjänstgör, vid vårdcentral, allmänt sjukhus eller hos privatpraktiserande 

läkare som är ansluten till Försäkringskassan 

 sluten sjukvård (sjukhusvård). 

 

För att erhålla fri hälso- och sjukvård ska avtalsperson eller hemvärnsman i första hand söka 

läkare och sjuksköterska vid det förband eller den skola där han eller hon tjänstgör. Frivilliga 

kontaktar den utbildningsanordnande frivilliga försvarsorganisationen för besked om hur fri 

sjukvård erhålls. Frivillig försvarsorganisation tillhandhåller sjukvård antingen via offentlig 

vårdgivare eller genom sjukvård hos Försvarshälsan erhållen i stöd från Försvarsmakten. 

Frivilliga, avtalspersonal eller hemvärnsmän får vända sig till en annan vårdgivare än anvisat 

endast 

 om sjukvård inte tillhandahålls vid utbildningsplatsen 

 efter remiss av läkare på utbildningsplatsen 

 vid sådant akut behov av sjukvård att remiss inte hinner inhämtas av läkare på 

utbildningsplatsen. 

 

Öppenvård är avgiftsfri för avtalspersonal, hemvärnsmän och frivilliga under tjänstgöring. 

Om någon under tjänstgöringen erhåller sluten vård är den avgiftsfri upp till 90 dagar efter 

tjänstgöringens slut. För att slippa betala patientavgift är det viktigt att individen kan visa att 

han eller hon fullgör tjänstgöring. Tvingas individen ändå att betala patientavgift ska 

utbildningsanordnaren ersätta denne. 

 

I rätten till öppen och sluten vård vid vårdinrättning ingår även läkemedelsförskrivning, 

läkemedel, provtagning vid kliniskt laboratorium och laboratorieundersökning av skickade 

prover, röntgenundersökning och behandling. 

 

 

12.2. Synhjälpmedel och andra tekniska hjälpmedel 

Avtalspersonal, frivilliga och hemvärnsmän har rätt till kostnadsfria synhjälpmedel, 

kontaktlinser eller glasögon, om det fordras för tjänsten och om de begär det. Avtalspersonal, 

frivilliga och hemvärnsmän må medges att bära privata glasögon eller linser. Ersättning för 

nyttjande av privata kontaklinser, exempelvis ett par engångslinser per tjänstgöringsdag eller 

ett par månadslinser, må utges. 

 

De synkrav som tjänsten kräver är för frivilliga, avtalspersonal under utbildning samt 

avtalspersonal och hemvärnsmän som har befattning som bevakningssoldat, 

underrättelsesoldat eller logistiksoldat kravnivå C. För avtalspersonal och hemvärnsmän som 

har befattning som skyttesoldat, ledningssoldat eller tekniksoldat gäller kravnivå B. Kraven är 

fastställda genom HKV 2013-06-26 16 207.60057 Beslut FM Kravprofiler vid 

grundrekrytering.  

 

Kravnivå C är den lägsta för att kunna tjänstgöra i Försvarsmakten. Då frivilliga 

försvarsorganisationer ska rekrytera och utbilda frivilliga mot uppgifter i Försvarsmakten så 

krävs kravnivå C också för frivilliga. 
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Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och 

skyddsglasögon 07 L till avtalspersonal ska göras enligt gällande ramavtal och på 

motsvarande sätt som för rekryter. 

 

Försvarsmaktens bestrider kostnad för avtalspersonal och hemvärnsmäns synhjälpmedel. 

Glasögon bör av Försvarsmakten tillhandahållas genom nyttjande av statligt avtal för 

skyddsglasögon. Av modeller i nuvarande avtal skall då UVEX 5505 nyttjas. 

 

Kravnivå Mätvärde - alla fyra kriterierna ska uppfyllas Innebörd 

 

 

Okorrigerad synskärpa Korrigerad 
synskärpa  

Bättre öga Sämre 
öga 

Bättre 
öga 

Sämre 
öga 

B 0,7 0,3 0,8 0,8 Ej fullgod syn utan 
synhjälpmedel, men fullgod 
syn med synhjälpmedel 

C <0,7 <0,3 0,8 0,5 Begränsad syn utan 
synhjälpmedel och inte 
fullgod syn med 
synhjälpmedel, men 
uppfyller körkortskrav för 
tungt fordon. 

 

Andra tekniska hjälpmedel kan vara exempelvis kryckor. Utbildningsanordnaren bestrider 

kostnader, exempelvis för patientavgift.  

 

 

12.3. Tandvård 

Med viss tandvård avses att personal som tjänstgör ska erhålla akut- och olycksfallstandvård 

hos vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt 

tandvårdsstöd. Den som bedriver verksamhet hänvisar till vårdgivare. 

 

Vid olycksfall som förorsakar tandskada ska anmälan till Försäkringskassan alltid göras och 

ersättning för tandvård utgår enligt det statliga personskadeskyddet. 

 

Vid akut tandvård som ej orsakats av olycksfall ersätter Försvarsmakten denna för 

hemvärnsmän och avtalspersonal som fyller 20 år eller mer under det år som tandvården 

meddelas av Försvarsmakten. I de fall individen fyller högst 19 år under det år som 

tandvården meddelas, är vården kostnadsfri. Frivilliga försvarsorganisationer ersätter frivilliga 

äldre än 20 år. Fri tandvård omfattar endast sådan tandvård som är nödvändig för att 

tandhälsan inte ska försämras eller för att tjänsten ska kunna fullgöras. 
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12.4. Utbetalning av sjukvårdsförmåner 

Sjukvårdsförmåner utbetalas av frivillig försvarsorganisation för frivilliga och av 

Försvarsmakten för hemvärnsmän och avtalspersonal. 

 

 

13. Begravningshjälp 

 
 

 
 

Avlider hemvärnsman, avtalsperson eller frivillig under den tid då han eller hon är berättigad 

till fri sjukvård, betalas begravningshjälp till den avlidnes dödsbo. Begravningshjälp utgår 

oberoende av om dödsfallet orsakats av tjänstgöringen eller inte. Begravningshjälpen är ett 

förskott på grupplivförsäkringen. Begravningshjälpen motsvarar ett prisbasbelopp enligt 

socialförsäkringsbalken (2010:110). Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kr. 

 

Har arbetsskada orsakat hemvärnsman, avtalsperson eller frivilligs död föreligger enligt 

socialförsäkringsbalken rätt till ytterligare begravningshjälp om 30 % av prisbasbelopp, se 

avsnitt 15.5 Ersättningens omfattning. 

 

 

13.1. Militärbegravning 

Den som förolyckas under militärtjänstgöring kan begravas genom militärbegravning om den 

avlidnes anhöriga så önskar. Förbandschef fattar beslut om militärbegravning i samråd med 

och efter medgivande av anhöriga till den avlidne. Kostnader som föranleds av 

militärbegravning ersätts helt av Försvarsmakten. 

 

Militärbegravning innebär bland annat att olika slag av ceremonier ska genomföras i samband 

med begravningen, såsom till exempel flagga som kistdekoration, hedersvakt och fanvakt.  

 

 

Frivilliga 
11 § En frivillig har under tjänstgöring rätt till samma sjukvårds- och tandvårdsförmåner 

och begravningshjälp som en totalförsvarspliktig får enligt förordningen (1995:239) om 

förmåner till totalförsvarspliktiga. 

SFS 1994:523 

Hemvärnsmän 
16 § Hemvärnsmän har under tjänstgöring i hemvärnet rätt till samma sjukvårds- och 

tandvårdsförmåner samt begravningshjälp som totalförsvarspliktiga får enligt förordningen 

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. 

 

19 § Andra förmåner än dagpenning och familjebidrag beslutas och betalas ut av 

Försvarsmakten. Försvarsmaktens beslut får överklagas till Överklagandenämnden för 

totalförsvaret. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 

SFS 1997:147 
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13.2. Utbetalning av begravningshjälp 

Försvarsmaktens utbetalar begravningshjälp samt ersätter kostnader för transport till hemorten 

för avtalspersonal och hemvärnsmän och frivilliga försvarsorganisationer för frivilliga. För 

transport till annan ort lämnas ersättning med högst det belopp som svarar mot 

transportkostnaden till hemorten. Pensionsmyndigheten utbetalar begravningshjälp enligt 

socialförsäkringsbalken. Begravningshjälpen kan vid behov utbetalas samma dag som 

dödsfallet inträffat. 

 

 

14. Familjebidrag 

 
 

 
 

Familjebidrag kan utgå i form av 

 familjepenning till maka/make/sambo och barn 

 bostadsbidrag 

 näringsbidrag till egna företagare 

 begravningsbidrag. 

Familjebidragen är behovsprövade. Näringsbidraget är skattepliktigt. 

 

Bestämmelserna om familjebidrag återfinns i förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga. Frivilliga kan vid tjänstgöring om minst fyra dagar som inte berättigar 

till dagpenning eller lön vara berättigade till familjebidrag. Avtalspersonal och hemvärnsmän 

kan vid tjänstgöring om minst fyra dagar som inte berättigar till dagpenning vara berättigade 

till familjebidrag. Vid tjänstgöring kortare än fyra dagar kan frivilliga, avtalspersonal och 

hemvärnsmän vara berättigade till näringsbidrag. 

 

Frivilliga 

12 § En frivillig har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och 

begravningsbidrag enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga som den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

om den frivilliges tjänstgöring skall pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till 

dagpenning eller rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan 

tjänstgöring har den frivillige rätt till näringsbidrag enligt samma förordning. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 

17 § Hemvärnsmän har samma rätt till familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och 

begravningsbidrag som totalförsvarspliktiga som fullgör längre grundutbildning än 60 

dagar har enligt 7 kap. 2 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga, 

om tjänstgöringen skall pågå minst fyra dagar i följd och inte ger rätt till dagpenning eller 

rätt till lön enligt de grunder som gäller för anställd personal. Vid annan tjänstgöring har 

hemvärnsmän rätt till näringsbidrag enligt samma förordning 

 

18 § Föreskrifterna i 11 kap. 1–6 och 8-§§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 1 § 1 förordningen 

(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga tillämpas i fråga om dagpenning och 

familjebidrag. Underlag till Försäkringskassan enligt 11 kap. 2 § den förordningen skall 

dock lämnas av Försvarsmakten. 

SFS 1997:147 
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Genomför frivillig försvarsorganisation eller Försvarsmakten utbildning i exempelvis 

försvarsupplysning, informationstjänst (ej avseende krigsbefattning), rekrytering eller 

administration föreligger rätt till dagersättning dock ej rätt till dagpenning, inte ens om 

frivillig, avtalsperson eller hemvärnsman gör förlust av arbetsförtjänst. Är tjänstgöringen fyra 

dagar eller längre föreligger rätt familjepenning, bostadsbidrag och näringsbidrag. Är 

tjänstgöringen högst tre dagar föreligger rätt till näringsbidrag. 

 

Ansökan om familjebidrag görs hos Försäkringskassan. Försäkringskassan beslutar och 

utbetalar. Ansökan bör göras före utbildningens början eller snarast därefter. Det åligger den 

som söker familjebidrag att genom intyg från utbildningsanordnaren hos Försäkringskassan 

styrka rätten till familjebidrag. 

 

 

15. Försäkringsskydd, skadestånd m.m. 

15.1. Statligt personskadeskydd 

 
 

Statlig personskadeskydd (43 kap socialförsäkringsbalken (2010:110)) är tillämpligt på 

ovanstående grupper. Det statliga personskadeskyddet motsvarar arbetsskadeförsäkringen 

som gäller för arbetstagare. 

 

Vid händelse av skada eller sjukdom orsakad av tjänstgöring ska anmälan göras. Anmälan 

innebär inte något ersättningsanspråk. Föreligger sedermera ersättningsanspråk ska ansökan 

göras hos Försäkringskassan. 

 

 
 

Vid frivillig försvarsverksamhet omfattas endast frivilliga av statligt personskadeskydd. 

Hemvärnsmän och avtalspersonal omfattas av statligt personskadeskydd endast vid 

tjänstgöring i Försvarsmakten. Militär personal, också hemvärnsmän, måste således vara 

medlem i frivillig försvarsorganisation för att vid frivillig försvarsverksamhet omfattas av 

statligt personskadeskydd. 

 

6 § Det statliga personskadeskyddet skall även gälla 

1. hemvärnspersonal, 

2. krigsfrivillig, 

3. medlem i en frivillig försvarsorganisation, 

4. den som genomgår frivillig utbildning eller antagningsprövning vid 

Försvarsmakten, 

5. praktikant vid Försvarsmakten, 

6. ledamot av en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när denne inte 

fullgör plikttjänstgöring, 

7. avgående ledamot i en medinflytandeorganisation för totalförsvarspliktiga när 

denne tjänstgör för inskolning av nya ledamöter. 

Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 

 

Observera! 
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15.2. Anmälan arbetsskada 

Personskada ska utan dröjsmål anmälas till Försäkringskassan. Till Arbetsmiljöverket ska 

anmälan alltid göras av dödsfall, allvarlig personskada, skador som drabbar flera individer 

och tillbud som, även utan skada, inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. För avtalspersonal 

och hemvärnsmän ska Försvarsmakten göra anmälan i avsett system (LISA). För frivilliga 

kan frivilliga försvarsorganisationer lämpligen använda sajten www.anmalarbetsskada.se, då 

sänds anmälan både till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Det går också att använda 

blankett för arbetsskada LAF/personskada LSP, FKF 9210. Anvisningar hur blanketten fylls i 

finns i TFG 040005. 

 

 

15.3. Skyddstid 

För att klargöra under vilken tid som statligt personskadeskydd äger tillämpning finns i 

socialförsäkringsbalken (2010:110) begreppet ”skyddstid”. För avtalspersonal, hemvärnsmän 

och frivilliga innebär detta att de omfattas av personskadeskyddet när färd för inställelse till 

tjänstgöring påbörjas och gäller tills färd från tjänstgöringen avslutas. Avtalspersonal, 

frivilliga och hemvärnsmän är skyddade under hela tiden, såväl under själva tjänstgöringen 

som under fritid som uppstår under tjänstgöringen. Större avvikelser från normal färdväg till 

och från tjänstgöringen bryter skyddstiden under själva avvikelsen. 

 

Avtalspersonal, frivilliga och hemvärnsmän omfattas av personskadeskyddet även under 

permission och tjänstledighetsresa men ej under tjänstledighet. 

 

 

15.4. Skador 

Personskadeskyddet omfattar olycksfallsskador samt sjukdom och skador orsakade av annan 

skadlig inverkan som frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän har ådragit sig under 

skyddstiden. Om någon utsätts för ett olycksfall under skyddstiden ska skadan anses vara 

orsakad av olycksfallet om övervägande skäl talar för det. 

 

Om en skada eller sjukdom, som inte beror på ett olycksfall, visar sig under skyddstiden ska 

skadan anses ha uppkommit under denna tid. Detta gäller dock inte om det finns skälig 

anledning att anta att skadan har orsakats av annat än verksamheten ifråga och att 

verksamheten inte väsentligt har bidragit till skadan. 

 

En sjukdom som visar sig efter skyddstidens slut, ska anses ådragen under skyddstiden, om 

tjänstgöringen skäligen kan antas väsentligt ha bidragit till skadan. 

 

Försäkringskassan utreder efter anmälan skadan och gör en så kallad serviceprövning där de 

fattar beslut om att skadan har inträffat under skyddstiden och orsakats av olycksfallet. 
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15.5. Ersättningens omfattning 

Ersättning enligt lagen om statligt personskadeskydd lämnas vid 

 sjukdom 

 läkarvård 

 sjukvårdande behandling/sjukhusvård 

 läkemedel 

 bestående nedsättning av arbetsförmågan 

 dödsfall. 

 

Vid sjukskrivning efter utryckning (skyddstidens slut) lämnas sjukpenning motsvarande vad 

som lämnas enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Detta innebär för närvarande en 

karensdag och därefter 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten multiplicerat med 0,97. 

För den som har en anställning betalar arbetsgivaren sjuklön till och med den fjortonde dagen 

av sjukskrivningen enligt 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön, därefter lämnar 

Försäkringskassan sjukpenning. 

 

Om sjukskrivningen uppgår till minst 15 dagar och beror på olycksfall kan Kammarkollegiet 

betala ut ersättning för inkomstbortfall. Ersättning för inkomstbortfall utgår med sådana 

procentsatser att den tillsammans med sjuklön respektive sjukpenning från Försäkringskassan 

motsvarar i det närmaste 100 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Det finns 

emellertid ingen automatik i detta eller kommunikation i denna fråga mellan 

Kammarkollegiet och Försäkringskassan. Här måste den sjukskrivne själv anmäla till 

Kammarkollegiet att sjukskrivningen varar 15 dagar eller mer. Det är därför viktigt att den 

skadade blir informerad om möjligheten att erhålla kompletterande sjukpenning från 

Kammarkollegiet. 

 

Ersättning för sveda och värk lämnas från Kammarkollegiet endast vid olycksfall, inte efter 

sjukdom eller annan skadlig inverkan.  

 

Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan lämnas livränta motsvarande 100 % av den 

sjukpenninggrundande inkomsten fram till ålderspensioneringen. 

 

Vid militär utbildning inom Försvarsmakten, det vill säga ej hos frivillig försvarsorganisation, 

utgör lägsta garanterade sjukpenningunderlag 4 prisbasbelopp för tid före 21 års ålder, 4,5 

prisbasbelopp för tid mellan 21 – och 25 års ålder och 5 prisbasbelopp för tid från och med 25 

års ålder. Livränteunderlag utgör minst 7 prisbasbelopp vid militär utbildning inom 

Försvarsmakten. 

 

Avtalsperson eller hemvärnsman som skadats under utbildning inom Försvarsmakten har 

under högst tre års tid efter skyddstiden rätt till ersättning för nödvändiga kostnader för 

läkarvård, sjukvårdande behandling/sjukhusvård, läkemedel och sjukresor. Försäkringskassan 

prövar anspråk. 

 

Vid annan tjänstgöring inom Försvarsmakten än utbildning, exempelvis insats, säkerhetstjänst, 

rekrytering eller planeringsarbete, samt vid all verksamhet inom frivilliga 

försvarsorganisationer utgör lägsta garanterade sjukpenning- samt livränteunderlag 2 

prisbasbelopp för tid före 21 års ålder, 2,5 prisbasbelopp för tid mellan 21 – och 25 års ålder 

och 3 prisbasbelopp för tid från och med 25 års ålder. 
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Vid dödsfall lämnas begravningshjälp med 30 % av basbeloppet och eventuellt livränta till 

efterlevande. Vidare kan ersättning lämnas för tandvårdskostnader, sjukvård utom riket samt 

för särskilda hjälpmedel. 

 

 

15.6. Statlig ersättning vid ideell skada 

Den som omfattas av statligt personskadeskydd omfattas också av lagen (1977:266) om statlig 

ersättning vid ideell skada m.m. Ersättning enligt lagen lämnas vid skador som inträffar dels 

under tjänstgöring, dels under fritid inom förläggningsplats, oavsett skadeorsak. 

Kammarkollegiet bestämmer ersättningen enligt de grunder som finns i avtal om ersättning 

vid personskada (PSA), det vill säga samma ersättning som utgår till den som är statligt 

anställd.  

 

Ersättning kan lämnas för 

 kostnader, 

 inkomstförlust (vissa fall), 

 sveda och värk, 

 lyte och men, 

 särskilda olägenheter 

 

Vid dödsfall kan även ersättning till efterlevande samt begravningskostnader betalas ut. 

 

 

15.7. Ansökan ersättning Kammarkollegiet 

Försäkringskassan skickar en kopia av skadeanmälan om statligt personskadeskydd till 

Kammarkollegiet som skickar sin egen skadeanmälningsblankett direkt till den skadade med 

information om de ersättningsregler som gäller. Den blanketten, som heter Skadeanmälan 

Ersättning vid personskada – rekryter, frivilliga m.fl. inom Försvarsmakten, används tillika 

som ansökningsblankett för ersättning. 

 

Ersättning för faktisk inkomstförlust lämnas för olycksfallsskador samt vid skada till följd av 

sjukdom där den skadade visar att skadan har orsakats genom vårdslöshet av arbetsgivaren 

eller någon för vilken denne svarar. En särskild nämnd har inrättats för att pröva 

vållandefrågan. Vid färdolycksfall gäller särskilda bestämmelser. 

 

När Kammarkollegiet ska fastställa ersättningsbeloppet för kostnader minskas yrkat belopp 

med en självrisk om 100 kronor. De totala kostnaderna måste således uppgå till 100 kronor 

för att någon ersättning ska utbetalas. Den som menar att Kammarkollegiets beslut är 

inkorrekt kan begära prövning i Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, som är sista instans. 
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15.8. Grupplivförsäkring 

 
 

 
 

Frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall 

som en totalförsvarspliktig har enligt förordningen (1995:239) om förmåner till 

totalförsvarspliktiga. Försäkringsskyddet inträder från det att färden för inryckning påbörjas 

och gäller tills färden för utryckning avslutas eller tills tjänstgöringen avbryts. 

 

Försäkringsförmåner som utges är 

 begravningshjälp, 0,5 prisbasbelopp 

 grundbelopp, om den frivillige, avtalspersonen eller hemvärnsmannen efterlämnar 

make eller sambo med förmånstagarrätt eller arvsberättigat barn, 1 – 6 prisbasbelopp, 

 barnbelopp, om den frivillige, avtalspersonen eller hemvärnsmannen efterlämnar 

arvsberättigat barn under 21 år eller när make eller sambo med förmånstagarrätt inte 

finns, syskon under 21 år som kan ta arv och som inte har förälder i livet, 1 – 2 

prisbasbelopp. 

Försäkringsförmånerna ska minskas med begravningshjälp som utges enligt förordningen 

(1994:523) om förmåner till frivilliga och förordningen (1997:147) om förmåner till 

hemvärnsmän. Samordning sker också med andra eventuellt utfallande grupplivförsäkringar. 

 

 

15.9. Anmälan grupplivförsäkring 

Ärenden rörande grupplivförsäkring handläggs av Statens pensionsverk (SPV), 851 90 

SUNDSVALL. Den som inte är nöjd med SPV beslut kan begära att Skiljenämnden för 

grupplivfrågor överprövar beslutet. SPV beslut får inte prövas i annan ordning. 

Den som vill göra anspråk på försäkringsbelopp ska på särskilt formulär till SPV insända 

dödsfallsanmälan med intyg om dödsfallet och om tjänstgöring samt släktutredning. 

 

Utbildningsanordnare ska hjälpa de efterlevande/dödsboet med att fylla i de blanketter och ta 

fram den utredning i övrigt som behövs för att SPV ska kunna pröva rätten till ersättning. 

 

Frivilliga 
12 § .... En frivillig har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en 

totalförsvarspliktig har enligt förordningen om förmåner för totalförsvarspliktiga. 

 Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen 

finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 

personskadeskydd och lagen (1977:66) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. 

SFS 1994:523 

 

Hemvärnsmän 
17 § Hemvärnsmän har samma rätt till grupplivförsäkring för dödsfall som en 

totalförsvarspliktig har enligt förordningen om förmåner för totalförsvarspliktiga. 

 Särskilda föreskrifter om rätt till ersättning för skada och sjukdom under tjänstgöringen 

finns i 6 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 

personskadeskydd och lagen (1977:66) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. 

SFS 1997:147 
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15.10. Andra försäkringar 

Ersättning från försäkring tecknad av frivilligorganisationerna liksom privata 

olycksfallsförsäkringar kan utges i enlighet med gällande försäkringsvillkor. 

 

Många frivilliga försvarsorganisationer har en kollektiv olycksfallsförsäkring där de 

försäkrade är organisationens egna medlemmar, anhörig, instruktörer med flera samt i 

förkommande fall ungdomar. En del organisationer har tillägg till sina olycksfallsförsäkringar 

beroende på organisationens speciella uppgifter som exempelvis befattning i 

hemvärnsförband för civila skyttar och de olika skytteorganisationerna för gästande skyttar 

mm.  

 

Frivilliga försvarsorganisationer har ofta en motorförsäkring som gäller vid färd till och från 

verksamhet som anordnas av respektive organisation. Många organisationer har också en 

ansvarsförsäkring som oftast omfattar av organisationen bedriven utbildningsverksamhet och 

som avser sådana lagenliga skadeståndskrav, som vid skada på person eller egendom kan 

åläggas organisationen. Slutligen har några organisationer särskilda försäkringar beroende på 

organisationens särskilda verksamhet. 

 

 

15.11. Kungafonden 

Stiftelsen Kungafonden med folket för fosterlandet kan lämna bidrag till den som skadats 

eller drabbats av sjukdom till följd av verksamhet inom totalförsvaret. Bidragen från 

Kungafonden är tänkta som komplement till det vanliga sociala skyddet när detta inte räcker 

till. Bidrag kan utgå till den sjuke eller skadade själv, till efterlevande eller anhöriga till den 

som avlidit till följd av skadan eller sjukdomen. Även person som drabbas av totalförsvarets 

verksamhet utan att tjänstgöra (så kallad tredje man) kan få ersättning av Kungafonden. 

Behovsprövning ska regelmässigt föregå varje beslut i anledning av ansökan om bidrag. I 

samband med dödsfall kan dock bidrag lämnas utan närmare utredning rörande de 

efterlevandes ekonomiska möjligheter. 

 

Ansökan om bidrag sker på särskild blankett, som finns att få hos varje organisationsenhet. 

Ansökan kan göras av den sjuke eller skadelidande själv, dennes ombud, myndighet eller 

organisation som vill gagna den frivillige, avtalspersonen eller hemvärnsmannen. Fullständigt 

ifylld ansökan ska bestyrkas av ansvarig på det tjänsteställe där olyckan inträffade eller 

sjukdomen uppstod. Kungafondens adress är: Kungafonden, Box 2218, 103 15 

STOCKHOLM. Telefon 08 - 700 08 73. 

 

Utbetalning av bidrag görs omgående efter beslut i bidragsdelegationen. Alla bidrag från 

Kungafonden är skattefria. 

 

 

15.12. Trafikskadeersättning 

För skador som inträffar till följd av trafik med trafikförsäkringspliktigt fordon lämnas 

trafikskadeersättning från det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. För militära fordon 

lämnas trafikskadeersättning av Kammarkollegiet.  

 

Trafikskadeersättning för personskada beräknas på samma sätt som skadestånd enligt 

skadeståndslagen (1972:207). 
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15.13. Anmälan trafikskada 

Personskador ska anmälas till försäkringsbolag/Kammarkollegiet även om fordonet inte 

skadats. Personskador ska anmälas som arbetsskador till Försäkringskassan och 

Arbetsmiljöverket, se 15.2 Anmälan arbetsskada. Tillbud där risk för allvarlig personskada 

ska också anmälas till Arbetsmiljöverket. 

 

 

15.14. Skadestånd 

Enligt skadeståndslagen (1972:207) ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar 

person- eller sakskada ersätta skadan. Arbetsgivare svarar för de skador en anställd vållar 

genom fel eller försummelse i tjänsten samt fel och försummelse vid myndighetsutövning. 

Frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän personal likställs med arbetstagare. 

 

Vid personskada kan ersättning lämnas för kostnader, inbegripet skälig kompensation till den 

som står den skadelidande särskilt nära, inkomstförlust, sveda och värk, lyte och men, 

särskilda olägenheter. Om skadan medför dödsfall lämnas ersättning för begravningskostnad 

och förlust av underhåll och ersättning för sådan personskada som till följd av dödsfallet 

åsamkas någon som står den avlidne särskilt nära. 

 

I de flesta fall lämnas försäkringsersättning i stället för skadestånd. 

 

 
 

Exempel 
Förutsättningar 

Frivillig avlider till följd av vådaskott, efterlämnar hustru och två barn under 21 år. 

 

Ersättning 

Försäkringskassan lämnar ersättning för begravningskostnader med 30 % av 

prisbasbeloppet. Vidare lämnas pensionsförmåner och eventuellt efterlevandelivränta. 

SPV lämnar ersättning i form av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. Denna 

ersättning samordnas med ersättning som beskrivs under avsnittet begravningshjälp. 

Kammarkollegiet lämnar ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler till efterlevande 

samt för begravningskostnader 

 

Privata försäkringar, frivilligorganisations försäkring och eventuellt Kungafonden kan 

också lämna ersättning. 
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Exempel 
Förutsättningar 

Under en övnings sista dag faller en frivillig omkull och bryter armen och skadar en tand. 

Han är sjukskriven i fem månader. Skadan medför en medicinsk invaliditet. Han har en 

anställning. 

 

Skadan anmäls till Försäkringskassan som i sin tur skickar en kopia på anmälan till 

Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skickar sin egen skadeanmälan till den skadade. 

 

Inkomst 

Den första sjukskrivningsdagen är en karensdag som ger 0 kronor i ersättning. Från dag 

2–14 betalar arbetsgivaren sjuklön med 80 % av lönen. Från dag 15 lämnar 

Försäkringskassan sjukpenning med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. 

Kammarkollegiet lämnar ersättning för hela inkomstförlusten, utöver vad som betalas av 

Försäkringskassan. 

 

Kostnader 

Vårdkostnader under skyddstiden ersätts enligt förmånsförordningarna. Vårdkostnader 

därefter ersätts av Kammarkollegiet (100 kr självrisk). (För statligt anställda lämnas 

ersättning för del av vårdkostnad enligt kollektivavtal). Tandvårdskostnader som 

uppkommer efter skyddstiden ersätts av Försäkringskassan. Frivillig 

försvarsorganisations försäkring eller Kammarkollegiet ersätter övriga skadebetingade 

merkostnader. Privata försäkringar kan lämna viss ersättning. Kungafonden kan ersätta 

sådana kostnader som inte ersätts av någon annan (till exempel resekostnader för 

anhöriga). 

 

Ideell ersättning 

Kammarkollegiet lämnar ersättning för sveda och värk lyte och men samt särskilda 

olägenheter. 

 

Privata försäkringar, frivilligorganisations försäkring och eventuellt Kungafonden kan 

också lämna ersättningar. 
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16. Ersättning för glasögon och klocka m.m. 

 
 

Enligt Försvarsmaktens interna bestämmelser om skadereglering m.m. kan avtalspersonal och 

hemvärnsmän som tjänstgör i Försvarsmakten erhålla ersättning vid skada på eller förlust av 

glasögon, kontaktlinser, klocka eller kläder. 

 

Ersättning kan lämnas under förutsättning att skadan eller förlusten av glasögonen, 

kontaktlinserna eller klockan föranletts av tjänstgöringsförhållandena och att avtalspersonen 

eller hemvärnsmannen själv inte medverkat till skadan eller förlusten genom oaktsamhet samt 

att skadan inte uppkommit till följd av trafik med motorfordon. Ersättning för förlust eller 

skada på kläder är främst aktuellt för kläder, som omhändertagits för förvaring. 

 

Ersättning för glasögon eller kontaktlinser finns det inte någon beloppsgräns för, klockor eller 

kläder får ersättas med högst 1 000 kr. 

 

Ansökan om ersättning kan göras på särskild blankett (M7102-824140-1) och lämnas till 

utbildningsanordnaren, som överlämnar den till den skola eller det förband som ska reglera 

ersättningsanspråket. Ersättning ska lämnas för nyanskaffningskostnad. Ersättning bör lämnas 

genom att kundvagn läggs. 

 

Vid utbildning hos frivillig försvarsorganisation gäller den organisationens bestämmelser för 

eventuell ersättning och det är organisationen som bestrider kostnader. 

 

Fria synhjälpmedel, se avsnitt 12.2 Synhjälpmedel och andra tekniska hjälpmedel, innebär 

inte någon skada eller förlust och detta avsnitts bestämmelser ska då inte tillämpas. Endast 

förlorade kontaktlinser ersätts enligt dessa bestämmelser. Kostnadsersättning för nyttjande av 

privata kontaktlinser ersätts enligt 12.2. 

 

De som erhållit fria synhjälpmedel och utan medgivande bär privata synhjälpmedel kan ej 

erhålla ersättning för skadade eller förlorade glasögon eller kontaktlinser. 

 

 

 

 

 

 

 

9 § Ersättning för skador och förluster enligt 10–13 §§ får utges endast till personal i 

Försvarsmakten som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till 

frivillig personal och hemvärnsmän som genomgår utbildning i Försvarsmakten. 

FIB 2003:1 
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17. Anställning som instruktör 

17.1. Inledande bestämmelser 

 
 

Yrkesofficer eller annan anställd, som genomför instruktörsarbetet enligt tjänstgöringslista 

omfattas inte av dessa bestämmelser eftersom han/hon fullgör tjänstgöringen inom ramen för 

sin anställning. 

 

Anställning som instruktör med stöd av förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer 

inom frivillig försvarsutbildning får endast göras för instruktörsuppgifter, inklusive eventuellt 

förberedelse, restid och efterarbete.  

 

 
 

Anställning till andra arbetsuppgifter inom Försvarsmakten såsom exempelvis tjänstgöring i 

beredskapstropp, transportskyddsstyrka, insatsberedd skyddsstyrka, högvakt och dylikt får ej 

ske med stöd av förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig 

försvarsutbildning. Soldater/sjömän och gruppchefer får endast anställas med stöd av lagen 

(2010:232) om vissa försvarsmaktsanställningar. 

 

 

17.2. Anställning  

Tjänstgöring som instruktör enligt förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer 

inom frivillig försvarsutbildning innebär en tidsbegränsad anställning. Därmed omfattas 

arbetstagaren av lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS föreligger efter 

minst två års allmän visstidsanställning eller vikariat under en femårsperiod rätt till 

tillsvidareanställning. Efter minst tolv månaders anställning under de senaste tre åren 

föreligger företrädesrätt till återanställning. 

 

Vid anställning av instruktörer inom Försvarsmakten kan anställning ske med stöd av 9 § 

anställningsförordningen, enskilda och kortvariga perioder. Anställning med stöd av 

anställningsförordning kan endast myndigheter göra och vid det författningsstödet är inte 5 § 

LAS tillämpligt varför rätt till tillsvidareanställning ej kan bli aktuellt. 

 

 

17.3. Arbetstider 

Av 13 § arbetstidslagen (1982:673) framgår att alla arbetstagare ska ha minst 11 timmars 

sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Av 14 § framgår att 

arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju 

dagar (veckovila). Vid anställning av instruktörer enligt förordningen (1994:522) om 

förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsverksamhet är det alltså ej möjligt att använda 

1 § Denna förordning tillämpas på den som, utan att göra det i tjänsten, fullgör 

instruktörsuppgifter inom hemvärnet och annan frivillig utbildningsverksamhet inom 

totalförsvaret (instruktör). 

SFS 1994:522 

 

Observera! 
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den period om två veckor med avslutande 72 timmars veckovila som Försvarsmaktens 

arbetstidsavtal anger. 

 

Instruktör som deltar i kurs som är längre än en vecka ska erhålla 36 timmars veckovila. 

Anställningen kan även inledas med veckovila. Veckovila kan ges inom ramen för kursen, 

anställningen, och således vara betald. Avslutas anställning istället, för att exempelvis 

påbörjas igen efter en helgledighet, så ska resekostnadsersättning utgå. 

 

 

17.4. Arvoden 

Arvode till instruktör kan utbetalas i två olika former 

 veckokursarvode eller 

 timarvode 

 

Tjänstgöring som instruktör innebär att en tidsbegränsad anställning ingås. Instruktörsarvode 

utgör inkomst av tjänst, lön, och är således skattepliktiga. 

 

 

17.5. Veckokursarvode 

 
 

 
 

Veckokursarvodet räknas per dygn. Dygnet börjar vid den tidpunkt då instruktören enligt 

order (motsvarande) ska inställa sig för sitt instruktörsuppdrag. Om instruktören vid slutet av 

tjänstgöringen påbörjar nytt dygn och han/hon tas i anspråk mer än 6 timmar av det nya 

dygnet ska ett veckokursarvode (900 kr) utgå för detta dygn. 

 

Tjänstgör instruktör två dagar, minst sex timmar per dag, vid en utbildning som sammanlagt 

är tre dagar ska veckokursarvode utgå, detta då instruktören deltar under ”huvuddelen av 

kurstiden”. 

 

Uppgår tjänstgöring vid ett eller flera dygn ej till sex timmar ska timarvode utgå dessa dagar. 

Tjänstgöringstiden per dag kan för instruktörer inte beräknas med en genomsnittlig 

tjänstgöring om minst sex timmar per dag. Det krävs dock att den dagen som timarvode utgår 

att instruktörstjänstgöring fullgjorts och det inte endast är en resdag.  

 

2 § En instruktör får ett veckokursarvode, när han eller hon medverkar vid en kurs, under 

förutsättning att kursen pågår minst tre kalenderdygn i en följd med minst sex timmars 

verksamhet varje dygn och att instruktören medverkar under huvuddelen av kurstiden. 

 

7 § … Arvoden som avses i 2 och 5 §§ bestäms, av Försvarsmakten i fråga om 

verksamheten inom det militära försvaret och i övrigt av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap. Innan Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

meddelar ett sådant beslut skall de samråda med varandra. 

SFS 1994:522 

 

Försvarsmaktens föreskrifter 
3 § Vid kurs som pågår minst tre dygn får instruktör ett veckokursarvode. 

Veckokursarvode utbetalas med 900 kr per dygn. 

FFS 1994:30 
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17.6. Timarvode 

 
 

 
 

Ersättning för normalt förberedelse- och efterarbete samt restid ska ersättas med timarvode. 

 

I grunden förutsätts instruktör kunna sitt fackområde. Behöver vederbörande relativt mycket 

tid för förberedelse- och efterarbete är det istället en egen utbildning som möjligen fordras. 

Förberedelse- och efterarbete kan dock, utöver vad som räknas som normalt, tänkas 

uppkomma vid ändrade utbildningsbetingelser, till exempel vid uppläggning av helt ny 

övning eller ett nytt övningsexempel eller vid särskilt materielkrävande verksamhet. 

 

Beslut om förberedelse- och efterarbete fattas av utbildningsanordnare. 

 

Timarvodet utbetalas vid tjänstgöring på utbildning kortare än huvuddel av tre kalenderdygn. 

 

 

17.7. Tjänstledighet utan löneavdrag 

 
 

En yrkesofficer som tjänstgör som instruktör under huvuddel av kurs, som pågår i minst tre 

dygn och är tjänstledig från sin ordinarie befattning, ska inte vidkännas löne- eller 

semesteravdrag. Samma bestämmelse kan tillämpas på annan statlig tjänsteman. När andra 

anställda i Försvarsmakten än yrkesofficerare beviljas tjänstledighet för tjänstgöring som 

instruktör vid frivillig försvarsutbildning bör ej löneavdrag göras. 

 

5 § Vid annan medverkan som instruktör än som avses i 2 § får instruktören timarvode 

som skall innefatta ersättning för normalt förberedelse- och efterarbete samt restid. 

SFS 1994:522 

Försvarsmaktens föreskrifter 
3 § .... Instruktör som medverkar enstaka timmar erhåller arvode enl. 4 §. 

 

4 § Vid annan medverkan som instruktör än som avses i 2 § förordningen om förmåner till 

instruktörer inom frivillig försvarsutbildning får instruktör timarvode. Timarvode utbetalas 

med 130 kronor per timme. 

FFS 1994:30 

 

3 § En instruktör som är yrkesofficer skall vid ledighet för medverkan enligt 2 § inte få 

löne- eller semesteravdrag för ledigheten. En statlig myndighet får i ett särskilt fall medge 

att samma villkor skall tillämpas även på en annan tjänsteman vid myndigheten. 

SFS 1994:522 
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17.8. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 
 

 
 

Instruktör som uppbär veckokursarvode och som inte omfattas av bestämmelserna ovan under 

17.7 Tjänstledighet utan löneavdrag utan måste utnyttja tjänstledighet med löneavdrag, 

intjänad ledighet eller semester får ersättning för förlorad arbetsförtjänst och särskilda 

kostnader. Instruktör som uppbär timarvode och som inte omfattas av bestämmelserna ovan 

under 17.7 Tjänstledighet utan löneavdrag utan måste utnyttja intjänad ledighet eller semester 

får ersättning för förlorad arbetsförtjänst och särskilda kostnader. Instruktör som uppbär 

timarvode och nyttjar tjänstledighet med löneavdrag har dock inte rätt till sådan ersättning. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och eventuella särskilda kostnader utgår högst med 

belopp som motsvarar dagpenning. Skillnader i kollektivavtal m.m. kan medföra att olika 

arbetsgivare gör löneavdrag för olika antal dagar även för instruktörer på samma kurs. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste därför bedömas individuellt för varje instruktör. 

Såväl löneavdrag som ledighet ska alltid styrkas genom intyg från arbetsgivare. 

 

 

17.9. Övningsdygnstillägg 

 
 

Enligt Försvarsmaktens arbetstidsavtal definieras ”övningsdygn” som hel tidsperiod om 24 

timmar varunder övningsverksamhet bedrivs och ”övning” definieras som sammanhängande 

övningsverksamhet som bedrivs på ett sådant sätt att arbetstagarnas arbetsinsatser inte kan 

tidplaneras. Vid instruktörstjänstgöring ska övningsdygn endast i mycket specifika fall nyttjas. 

Övningsdygn ska inte nyttjas resursförstärkande och för att kunna få ut mer arbetstid av 

instruktörer. Erfordras en instruktörsresurs mer än tretton timmar per dygn ska istället 

ytterligare en instruktör användas. 

 

4 § En instruktör som inte omfattas av bestämmelserna i 3 § får under medverkan enligt 2 

§ ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för särskilda kostnader med högst det belopp 

som motsvarar sådan dagpenning som en totalförsvarspliktig får enligt 2 kap. 2 § 

förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. 

 Om det finns särskilda skäl, får utöver vad som följer av första stycket, ersättning 

betalas till instruktörer enligt föreskrifter som meddelas, av Försvarsmakten i fråga om 

verksamheten inom det militära försvaret och av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap i övrigt. 

SFS 1994:522 

 

Försvarsmaktens föreskrifter 
6 § Om en instruktör måste utnyttja semester eller intjänad ledighet för att kunna tjänstgöra 

som instruktör inom frivillig försvarsutbildning, får också i sådant fall ersättning utbetalas 

enligt 4 § första stycket förordningen om förmåner till instruktörer inom frivillig för-

svarsutbildning. 

FFS 1994:30 

 

5 § … Om en instruktör under ett helt dygn medverkar i utbildning som bedrivs under 

sådana villkor som förutsätts för att en yrkesofficer skall få övningsdygnstillägg enligt 

kollektivavtal, får instruktören ett arvode som motsvarar övningsdygnstillägget.  

SFS 1994:522 
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Beräkning av övningsdygnstillägg vid instruktörstjänstgöring görs på följande vis (2016): 

((Veckokursarvode 900 kr x 365 dagar / 12 mån =) 27 375 kr + (aktuell ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst (130 - 819 kr 2015) x 260 dagar / 12 mån =) 17 828 kr) x 0,046, med högsta 

dagpenning, 2 079 kr + 988 kr = 3 067 kr. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (130 – 823 kr) 

multipliceras med normal årsarbetstid i dagar (260) då instruktörer endast erhåller sådan 

ersättning då de gör förlust av arbetsinkomst. Är övningsdygnet uppkommet och inte tidigare 

arbetstidsplanerat tillkommer 329 kr. Övningsdygn är uppkommet om det inte 

arbetstidsplanerats före fyra veckor. Är det uppkomna övningsdygnet en lördag, söndag eller 

helgdag tillkommer istället 639 kr. Övningsdygnstillägget är lön och skattepliktigt. 

 

 

17.10. Traktamente och reseförmåner 

 
 

 
 

När någon anställs som instruktör anställs den vid ett specifikt tjänsteställe, arbetsplats. Resa 

från instruktörs bostad till arbetsplats är således inte en resa i tjänsten utan en arbetsresa, en 

resa till arbete.  

 

Med tjänsteförrättning avses en enligt skattelagstiftningen resa i tjänsten mer än fem mil från 

tjänstestället eller bostaden. 

 

I 12 kap 8 § Inkomstskattelagen sägs följande: ”Tjänsteställe är den plats där den 

skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under förflyttning eller på 

arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och 

lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe”. 

 

Det traktamente m.m., som talas om i regeringens förordning avser traktamente vid 

tjänsteresa under pågående utbildning, d.v.s. om instruktören under instruktörsuppdraget från 

tjänstgöringsplatsen (tjänstestället) beordras företa resa, som är längre än fem mil från såväl 

tjänstgöringsplats som bostad. En arbetsresa är ingen tjänsteresa och berättigar ej till 

traktamente. 

 

De fria resor som instruktör enligt förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer 

inom frivillig försvarsverksamhet erhåller är en skattepliktig förmån. Förmånen fri resa är 

skattepliktig men Försvarsmakten ansöker årligen till Skatteverket för att få beslut om att få 

undanta förmånen från skatteavdraget. Beslutet innebär att Försvarsmakten inte gör något 

6 § En instruktör får fri resa mellan bostaden eller arbetsplatsen och tjänstgöringsplatsen. 

Om färdbiljett inte tillhandahålls, har instruktören rätt till resekostnadsersättning. Han eller 

hon har vidare rätt till traktamente m.m. under rese- och utbildningstiden. 

 

Vid beräkning av reseförmåner som avses i första stycket tillämpas de bestämmelser om 

sådana förmåner enligt allmänt reseavtal (ARA) och försvarets rörlighetsavtal (FARA) 

samt vad som sägs om förrättningstillägg (endagsförrättning) i sektoravtalet för 

Försvarsmakten (SA-F) i deras lydelse enligt Statens arbetsgivarverks cirkulär. 

SFS 1994:522 

 

7 § Frivillig försvarsorganisation bestämmer vilken ersättning en instruktör skall betala för 

inkvartering och måltider. 

FFS 1994:30 
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skatteavdrag för fria hemresor som sker med allmänna kommunikationsmedel. Instruktör vid 

hemvärnsförband måste själv yrka på att få göra avdraget i sin deklaration, annars riskeras 

restskatt. För instruktörer som får ersättning för resor med egen bil så gäller inte denna 

jämkning utan där ska Försvarsmakten dra preliminär skatt och arbetstagaren får sedan i sin 

inkomstdeklaration yrka på avdrag. Jämkningen hos Skatteverket gäller endast 

Försvarsmakten och inte frivilliga förvarsorganisationer. 

 

Som framgår av Skatteverkets ställningstagande dnr 131 63168-06/111 Fritt logi vid 

tjänsteresa inom den vanliga verksamhetsorten, är fritt logi ej någon skattepliktig förmån. 

 

 

17.11. Semesterlön 

Av 16b § semesterlagen (1997:480) framgår att instruktören har rätt till semesterlön som 

utgör 12 % av sammanlagd lönesumma. Att inkludera semesterlön i lönesumma är ej möjligt 

då detta endast kan ske genom kollektivavtal. Vid beräkning av total lönesumma ska 

veckokurs-/timarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt resekostnadsersättning 

inkluderas. Om arbetsgivare har tagit betalt för förplägnad eller logi ska dessa belopp inte 

dras ifrån den sammanlagd lönesumma (nettolöneavdrag). 

 

 

17.12. Försäkringsskydd 

Som instruktör i frivillig försvarsverksamhet kan olika kategorier personal ianspråktas. En 

instruktör som anställs av frivillig försvarsorganisation kan vara anställd i Försvarsmakten 

(yoff, reservoff eller civil) och fullgör då den anställningen utom tjänsten i Försvarsmakten.  

För den anställde i Försvarsmakten som anställs av frivillig försvarsorganisation som 

instruktör gäller inte PSA, utom vad avser yrkesofficerare som genom särskilt avtal mellan 

Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna omfattas av Avtalet om personskada (PSA) 

då de fullgör instruktionsuppgifter inom frivillig utbildningsverksamhet enligt Förordning 

(1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. 

 

För organisationernas egna instruktörer gäller ej PSA. 

 

Sammanställning över de huvudalternativ som för närvarande gäller 

Yoff/RO/Civil i tjänst Yoff/Ro/Civil utom tjänsten     Övriga frivilliginstruktörer 

Lag om arbetsskade- 

Försäkring  = Lika         = Lika 

Avtal om ersättning vid  

Personskada  Gäller endast Yoff        Gäller ej 

Ev av frivorg tecknad 

olycksfallsförsäkring = Lika         = Lika 

Trafikskadeersättning = Lika         = Lika 
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17.13. Förmåner till administrativ personal i samband med frivillig utbildning 

 
 

Med ”dessa bestämmelser” avses att förordning och föreskrifter för instruktörsförmåner även 

ska tillämpas på de funktionärer/administrativ personal som tjänstgör vid frivillig 

försvarsutbildning. 

 

Här ska också beaktas – på samma sätt som för instruktören – huruvida funktionären tjänstgör 

vid frivillig utbildning inom ramen av sin ordinarie tjänst i Försvarsmakten eller ej. 

 

Administrativ personal är till exempel: skolchef, bitr/stf skolchef, skoladjutant och 

materielredogörare, sekreterare, assistent, kassaförvaltare och aspirantledare.  

 

Administrativ personal som tjänstgör – utan att göra det i en anställning vid Försvarsmakten – 

uppbär samma förmåner som instruktörer. 

 

 

17.14. Förmåner till funktionärer 

 
 

 
 

Enligt 4 § förordning (1994:523) om förmåner till frivilliga har en frivillig som är funktionär 

inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden (s.k. ego-avtal) för samverkan med 

totalförsvarsmyndigheter rätt till befattningspenning under verksamhet som är föranledd av 

denna uppgift. Befattningspenningen är skattefri. Då det då innebär tjänstgöring i en 

totalförsvarsorganisation ska även dagersättning utgå. 

1 § Dessa bestämmelser gäller även de funktionärer som krävs för utbildningens 

genomförande. 

FFS 1994:30 

 

4 § En frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är 

avtalsbunden för samverkan med totalförsvarsmyndigheter har rätt till befattningspenning 

under verksamhet som funktionär enligt bestämmande av den myndighet som anges i 16 §. 

 

Myndigheten skall bestämma det högsta belopp som får betalas som årligt arvode till 

övriga funktionärer inom de frivilliga försvarsorganisationerna. 

SFS 1994:523 

 

6 § Av 4 § första stycket förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en 

frivillig som är funktionär inom en frivillig försvarsorganisation och är avtalsbunden för 

samverkan med totalförsvarsmyndigheter skall få befattningspenning under verksamhet 

som funktionär.  

 

Den frivillige skall få befattningspenning för högst 30 dagar per år. Befattningspenningen 

skall vara 75 kronor per dag. 

 

7 § Årligt arvode till funktionär enligt 4 § andra stycket förordningen (1994:523) om 

förmåner till frivilliga får betalas med högst tolv procent av det basbelopp som enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring gäller för det år uppdraget utförts. 

FFS 1996:16 
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Andra funktionärer inom frivilliga försvarsorganisationer kan betalas högst 12 % av 

prisbasbelopp årligen. Det arvodet innebär inkomst av tjänst och skatt och sociala avgifter ska 

erläggas. För inkomster över 999 kr och lägre än 10 000 kr får inkomsttagaren själv erlägga 

skatt och sociala avgifter. Denne kan dock överrenskomma med frivillig försvarsorganisation 

om den ska dra detta från arvodet. Frivillig försvarsorganisation ska alltid lämna 

kontrolluppgift till Skatteverket på beloppen. 

 

 

18. Frivillig tjänstgöring i Försvarsmakten 

Frivilliga och de som fullgjort grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

ej avtalspersonal eller hemvärnsmän, kan för vissa skäl förordnas för frivillig tjänstgöring i 

Försvarsmakten. Sådant förordnande sker med stöd av förordningen (FFS 1987:8) om frivillig 

tjänstgöring vid Försvarsmakten. 

 

Personal kan förordnas för att utbilda personal i krigsförbanden. Förordnandet får göras för 

högst två månader och för förnyas tidigast sex månader efter föregående förordnande 

upphörde. Dagpenning enligt 2 § 1 förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga ska 

utgå. Ytterligare ersättningar ska ej utgå. 

 

Förordnande för att tillgodose behovet av personal i fredsorganisationen är ej tidsbegränsat. 

Sådant förordnande innebär anställning enligt befälsförstärkningsavtalet (BFA). Vid sådan 

anställning sägs frivillig- respektive hemvärnsavtal upp vid anställningen. Frivillig- respektive 

hemvärnsavtal kan slutas ånyo direkt efter avslutad BFA-anställning. När avtalspersonal och 

hemvärnsmän övergår i anställning innebär det ej någon påverkan på placering i 

krigsbefattning. Genomför krigsförbandet verksamhet, exempelvis KFÖ, så kommer 

befattningshavare som är BFA-anställd tjänstgöra i krigsförbandet inom ramen för anställning. 

 

 

19. Medinflytande 

 
 

Hemvärnsmän har vid ovan angivna tjänstgöring rätt till dagersättning under förutsättning att 

tjänstgöringen uppgår till sex timmar per dag eller i genomsnitt sex timmar per dag, 

traktamente (avdrag för eventuell fri kost) samt fri resa och logi. Några andra arvoden får ej 

utgå. 

 

Vid deltagande i medinflytande har även avtalspersonal rätt till dagersättning. Avtalspersonal 

har också rätt till fri kost, resa och logi men ej rätt till traktamente. Rätt till måltidsersättning 

föreligger dock om fri kost ej tillhandahålls. 

 

 

 

 

14 § Hemvärnsmän har vid sammanträde med rikshemvärnsrådet, rikshemvärnstinget och 

med något annat av hemvärnets särskilda organ för medinflytande rätt till en fri resa enligt 

12 § och traktamente. Traktamentet betalas enligt de bestämmelser som enligt 

kollektivavtal gäller för arbetstagare i Försvarsmakten. 

SFS 1997:147 
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20. Ungdomsverksamhet 

20.1. Förmåner och ersättningar till ungdomar 

Ungdomar som deltar i frivillig försvarsorganisations ungdomsverksamhet tjänstgör inte i den 

frivilliga försvarsorganisationen enligt 2 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga. 

De kan därför inte erhålla dagpenning eller dagersättning. 

 

Ungdomar ska dock erhålla ersättning enligt 13 § samma förordning och därmed fria resor 

och fritt logi och förplägnad. Erhåller de inte måltid så föreligger däremot inte rätt till 

måltidsersättning. 

 

 
 

För att omfattas av statligt personskadeskydd måste deltagare i frivillig ungdomsverksamhet 

vara medlem i frivillig försvarsorganisation. 

 

 
 

Hemvärnsförordningen (1997:147) ersatte 1 juli 1997 den tidigare hemvärnskungörelsen 

(1970:304) varvid begreppet hemvärnsungdom upphörde och de tillhör då ej längre 

hemvärnspersonalen och de omfattas därmed då ej längre av statligt personskadeskydd eller 

statlig ersättning vid ideell skada. 

 

 
 

 

20.2. Ledare för ungdomar 

Ledare vid verksamhet för ungdomar som är avtalsperson eller hemvärnsman respektive 

frivillig inom frivillig försvarsorganisations verksamhet erhåller dagersättning under 

förutsättning att tjänstgöringen uppgår till sex timmar per dag eller i genomsnitt sex timmar 

per dag. De har även rätt till fri resa, förplägnad och logi. 

 

Personal som inte är Försvarsmaktens personal kan inte bedriva verksamhet inom 

Försvarsmakten och således ej heller uppbära någon ersättning och motsvarande gäller inom 

frivilliga försvarsorganisationer. Ersätts någon så föreligger en anställning. Då bör man tillse 

att den anställningen är tidsbegränsad. 

  

13 § Deltagare i frivillig försvarsorganisations ungdomsutbildning får fria resor och andra 

naturaförmåner eller ersättning för sådana förmåner, med undantag av kontant ersättning 

för måltid, i samma omfattning som andra frivilliga. 

SFS 1994:523 

Observera! 

6 § Det statliga personskadeskyddet skall även gälla 

1. hemvärnspersonal, 

… 

2. medlem i frivillig försvarsorganisation, 

... 

SFS 1977:284 
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Den här handboken ger anvisningar och regler för handläggning av författningsgrundade förmåner 

och ersättningar till frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän.

Handboken vänder sig i första hand till handläggare och chefer, i frivilliga försvarsorganisationer och 

i Försvarsmakten, som bereder och beslutar om förmåner och ersättningar. Handboken kan också 

nyttjas av frivilliga, avtalspersonal och hemvärnsmän för att inhämta kunskaper om rättigheter och 

skyldigheter avseende förmåner och ersättningar.
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