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Allmän information till deltagare på utbildning 2019 
 
Här följer allmän information om dina förmåner och försäkringar i samband med att du går på en kurs hos oss på 

Försvarsutbildarna. Du som är medlem och deltar i frivillig försvarsutbildning får fri resa, uppehälle och (vid be-

hov) låna utrustning. Du är dessutom försäkrad. Du kan läsa mer om vår utbildning på:   

www.forsvarsutbildarna.se  

 

Vi vill också påminna dig om att gå in på Försvarsutbildarnas facebooksida och gilla den;  

http://www.facebook.com/forsvarsutbildarna Där har du möjlighet att göra egna inlägg om din kurs och se hur 

andra har haft det på sina kurser med Försvarsutbildarna. 

 

Vill du få information från oss i framtiden kan du prenumerera på vårt Nyhetsbrev genom att anmäla dig via hem-

sidan https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/medlemstidning-och-nyhetsbrev/  

 
Resa 
Se Försvarsutbildarnas resehandbok, bilaga 2 Resor till och från kursverksamhet – elever och kursledningar, som 

du också får med detta utskick. 

 

Dagpenning/dagersättning  
När en medlem deltar i den frivilliga försvarsverksamheten utbetalas dagpenning eller dagersättning (gäller ej ung-

domsutbildning). Dagpenningen motsvarar 90 % av sjukpenningsgrundande inkomst (styrkt) delat med 365.  

Maxbeloppet är för närvarande 912 kr/dag. Med antagningsbeskedet bifogas en blankett för inkomstuppgifter (ska 

vara årsaktuellt). Denna ska fyllas i och lämnas till skoladjutant (motsv) vid inryckning. 

 

Dagpenning under kursen kan räknas ut enligt följande: SGI x 0.9/365 = dagpenning.  

SGI är den sjukpenningrundande inkomstuppgift som fastställs av Försäkringskassan. 

 

Dagpenning betalas ut via Försvarsutbildarnas kansli. Den utbetalas inte för lördag och/eller söndag som inleder 

eller avslutar utbildning. 30% av beloppet dras i preliminärskatt före utbetalningen. Utbetalning sker normalt inom 

tre veckor efter genomförd utbildning. Även semester och kompledighet berättigar till dagpenning. 

 

I övriga fall utbetalas dagersättning (=totalförsvarspliktigs dagersättning), f n 146 kr/dag för tjänstgöringsdag om 

minst 6 timmar. 

 

 
 
Sjukvård 
Kursdeltagare har rätt till sjukvårdsförmåner enligt samma grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, dock end-

ast 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 total-

försvarspliktiga, lagen om personskadeskydd. 

 

Försäkringar 
Statliga försäkringar 
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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. Personskadeskyd-

det ersätter bl a den inkomstförlust som drabbar den skadade. 

 

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 för-

säkringar. Försäkring 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.  

 

Ansvarighetsförsäkring  
Försäkringen gäller i första hand för övningsledare och instruktörer men omfattar även enskild medlems ansvarig-

het vid deltagande i utbildningsverksamheten. 

 

Motorfordonsförsäkring  
Vid direkt färd med egen bil till och från kurs är såväl medlemmen som hans fordon tilläggsförsäkrade genom vår 

försorg. Viss självrisk kan komma att utgå.  

 

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 be-

skrivet i H FRIV kap 7 sid 49. Gäller dock normalt inte för mobiltelefon. 

 
Familjebidrag 
Vid kurs kan man få familjebidrag, behovsprövat, enligt samma villkor som gäller för totalförsvarstjänstgöring. 

Upplysningar kan erhållas hos Försäkringskassan i hemkommunen eller på förbandens personalsektioner (För-

måner till totalförsvarspliktiga, SFS 1995:239). 

 

Är det något du är osäker på så ber vi dig kontakta Försvarsutbildarnas kansli på 08-587 742 20 (kursinfo) eller 

skriva till utbildning@forsvarsutbildarna.se  

 
 

Välkommen på kurs! 

mailto:utbildning@forsvarsutbildarna.se

