Förmåner vid kurs
De förmåner som ges under kurser där Försvarsmakten är uppdragsgivare regleras i Handbok för
Frivillig försvarsverksamhet, (H Friv).
Dagpenning
Dagpenning betalas ut för utbildningar som är minst tre dagar långa och pågår i minst sex timmar per
dag. Ersättning ges även för mellanliggande helger men inte för lördag och/eller söndag som påbörjar
eller avslutar en utbildning.
För att dagpenning ska kunna betalas ut krävs det att en aktuell (ej äldre än ett år) SGI
(sjukpenninggrundande inkomst) lämnas in. SGI-beloppet bestäms av Försäkringskassan och är för
närvarande maximalt 829 kr/dag och minimalt 130 kr.
Om eleven redan får någon ersättning från Försäkringskassan, som t ex föräldrapenning, är det
elevens ansvar att meddela Försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har eleven några
frågor kring dagpenningen får han/hon ringa till sin Försäkringskassa före kursstart.
Dagpenningen är skattepliktig och skatt på 30% dras om inget jämkningsbrev medföljer.
Dagpenningsbeloppet per dag räknas ut genom följande formel:
SGI x 0,9% / 365 = Dagpenningbeloppet per dag.
Vid problem med Försäkringskassan att hämta ut SGI-uppgiften, hänvisa till ”Vägledning 2004:5
version 2 sida 107”.
Dagersättning
Dagersättning betalas ut för utbildningar kortare än tre dagar om inkomstbortfall inte kan styrkas.
Dagpenning ersätter vid inkomstbortfall och är till skillnad från dagersättningen skattepliktig. För
närvarande är beloppet för dagersättning 72 kr per dag och är skattefri.
Resor
Fri resa sker mellan hem och utbildningsplats. Bilersättning är 18,50 kr per mil och får maximalt
uppgå till vad det skulle ha kostat med en 2.klass tågbiljett.
I samtliga fall som en elev har haft utlägg för en resa måste utläggen styrkas med ett kvitto, detta
gäller även för hemresan.
OBS! Fria resor gäller ej elever som är bosatta utomlands.
Kost och logi
Eleven får fri kost och logi på utbildningsplatsen.
Långvarig sjukdom
Långvarig sjukdom kan innebära begränsade möjligheter att delta i vissa kurser.
Övrigt
Återbud måste lämnas skriftligen minst tre veckor innan kursstart, annars debiteras eleven 500 kr i
avgift. Undantag ges vid sjukdom eller nyanställning som då måste styrkas med intyg.
Gäller ej samtliga organisationer, se respektive organisation för information.
OBS! Dagpenning och dagersättning är två helt fristående ersättningar och får aldrig blandas med
varandra.

Försäkringar
Ansvarighetsförsäkring
Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild
medlems ansvarighet vid deltagande i utbildningsverksamheten.
Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring gäller enligt samma grunder som för totalförsvarspliktiga.
Kollektiv olycksfallsförsäkring
Försäkringen, som är en kompletterande försäkring, omfattar olycksfallsskada som kan hända:
• medlem under tjänstgöring eller deltagande i frivilligorganisations verksamhet som ej täcks av
statliga försäkringar. Försäkringen täcker även fritid under utbildning på kursgård.
• instruktör vid frivillig utbildning.
• medföljande familjemedlemmar mellan 20-67 år och ungdomar som inte fyllt 20 år, vare sig de
tillhör aktiv medlems familj eller inte. Ingen anmälan till försäkringsbolaget om deltagande
erfordras, men vid behov måste deltagande kunna verifieras.
Motorfordon
Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl medlemmen som hans fordon
tilläggsförsäkrade genom vårt ombesörjande. Viss självrisk utgår.
Statliga försäkringar
Lagen om statligt personskadeskydd och lagen om statlig ersättning vid ideell skada gäller i
tillämpliga delar vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under
frivillig utbildning. Personskadeskyddet ersätter bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade.
Övriga skador
Skador på personliga tillhörigheter, såsom glasögon, linser, klockor etc under kurs, övning (motsv)
regleras enligt Försvarsmaktens bestämmelser FIB 1996:4. Ev skador måste anmälas under kursen.
Hur anmälan går till finns beskrivet i H FRIV kap 7 sid 49. Gäller dock normalt inte för mobiltelefoner.
Sjukvård
Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för
totalförsvarspliktiga, om utbildningen varar minst 2 dagar i följd. I övrigt gäller allmän sjukförsäkring.
Vid skada eller sjukdom till följd av olycksfall eller sjukdom som ådragits under utbildning gäller,
liksom för totalförsvarspliktiga, lagen om personskadeskydd.

