SJÖVÄRNSKÅREN
RIKSFÖRBUNDET

FÖRMÅNER OCH RESEBESTÄMMELSER FÖR KURSDELTAGARE 2020
Resor
Du får en fri resa mellan hemmet och utbildningsplatsen. Ersättning för att resa med
egen bil är 18,50 kr per mil (dock max vad resa med 2:a klass tåg skulle kosta). Är
restiden lång (överstiger 10 timmar) eller om flyg är billigare kan du välja flyg.
Instruktion om hur beställa resa erhålls med antagningsbeskedet till kursen. Notera att
fria resor inte gäller elever som är bosatta utomlands.
Kost och logi
Elev får fri kost och logi på utbildningsplatsen. Normalfallet är att kurs-anordnaren
svarar för kost och logi. I vissa fall svarar du själv för mat och boende. Här ersätts du
med ett maximalt belopp som motsvarar Skatteverkets belopp om kostförmån: Frukost
49 kr och lunch resp. middag 98 kr. För boendet är du hänvisad till vandrarhem, billigt
hotell eller liknande. Om du i stället övernattar hos någon bekant ersätts du med ett
belopp som motsvarar Skatteverkets belopp om nattschablon: 115 kr/natt. Du ersätts
efter att du redovisat dina utlägg via reseräkning.
Dagersättning
Dagersättningen betalas ut för utbildningar kortare än tre dagar eller om statuterna för
att erhålla dagpenning inte är uppfyllda. Beloppet för dager-sättningen är 146 kr per dag
och är skattefritt.
Dagpenning
För utbildningar som är tre dagar eller längre och som leder till (eller vidareutbildning
av) en befattning i hemvärnet eller instruktörskompetens utbetalas dagpenning. Dock
inte för de helgdagar som en kurs ev. börjar eller avslutas på.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Om du skulle arbetat någon av kursdagarna och tvingats ta ledigt från jobbet för att
delta i utbildningen, kan du erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Här krävs att
du kan uppvisa ett intyg från din arbetsgivare om att du använt semester,
kompensationsledigt eller fått tjänstledigt med löneavdrag för att kunna delta i kursen.
Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
För att dagpenning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst skall kunna utbetalas
krävs ett aktuellt beslut (ej äldre än ett år) utvisande sjukpenninggrundande inkomst
(SGI). SGI-beloppet bestäms av Försäkringskassan. Dagpenning och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst motsvarar 90 % av SGI delat med 365 och beloppet är maximalt
933 kr/dag och som minst 130 kr/dag. Dagpenningen är skattepliktig. Elever som är
bosatta utomlands och saknar svensk fastställd SGI, studerar eller är pensionärer får 130
kr per dag.
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Om du inte har något aktuellt intyg ska du skicka ett mail till
sgitotalforsvaret@forsakringskassan.se med följande uppgifter:
 Namn och personnummer.
 Ange om du är anställd, studerande, arbetslös, egen företagare eller ev. både
anställd och egen företagare.
 Om du driver företag skall du även ange bolagsform.
 Du kommer därefter att erhålla en blankett av Försäkringskassan som ska fyllas i
och returneras. Inom 30 dagar får du ditt intyg.
Har du redan anmält rätt inkomst och behöver ha ut en ny blankett kan du hämta
intyget själv på ”mina sidor”. Gå in på www.forsakringskassan.se och logga in på ”mina
sidor”.
Ungdomsutbildning vid sommarskola och hemort
Deltagare i ungdomsutbildning, central eller lokal, ersätts med fri resa samt fri kost och
fritt logi. Deltagare vid ungdomsutbildning kan alltså inte ersättas med vare sig
dagersättning eller dagpenning.
Försäkring
Under kursen samt under transport till och från kursen är du försäkrad genom SVK RF
olycksfallsförsäkring.
Kostnader för prov och intyg
Kostnader för att skriva prov, få ut intyg eller certifikat eller kostnader för ev. läkarintyg
bekostas av den enskilde och ersätts inte av Sjövärnskåren.
Långvarig sjukdom
Du som är sjukskriven eller förtidspensionär på grund av sjukdom får inte delta som
elev.
Rätt till tjänstledigt från arbetet
För att delta i kurser och utbildningar finns en lagstadgad rätt att vara tjänstledig med
löneavdrag från sitt arbete. (Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för
utbildning.)
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