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ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER FÖR INSTRUKTÖRER OCH FUNKTIONÄRER 2018 
 

Arvoden 

Arvoden till instruktörer och funktionärer utbetalas i två olika former och är 

skattepliktiga: 

 

1. Veckokursarvode om 900 kr/dygn (kurs som genomförs minst tre dygn i 

följd med minst 6 h verksamhet per dygn). 

2. Timarvode om 130 kr/timme (när instruktör medverkar enstaka timmar). 

 

Arvoden vid ungdomsverksamheten 

För de s.k. förmännen eller biträdande instruktörerna (är delvis elever under 

utbildning) utbetalas ett arvode om 325 kr/dygn (en första års 

förman/biträdande instr.) resp. 455 kr/dygn (en andra års och efterföljande års 

förman/biträdande instr.). Dessa erhåller även fri mat, fri resa samt fritt 

boende (elevförmåner). 

 

Resor 

Instruktören får en betald resa, tur och retur, mellan hemmet och 

utbildningsplatsen. Värdet av denna är en skattepliktig förmån och kommer 

att beskattas. 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 flyg väljas. Instruktör svarar själv för att 

beställa och betala sin resa och ersätts via reseräkning efter kursens slut. 

Notera att betald resa inte gäller instruktörer som är bosatta utomlands. 

 

Kost och logi 

Normalt svarar instruktören för egen mat och logi. Om uppdragsgivaren står 

för kost och logi, påförs ett förmånsvärde om 235 kr per dag för kosten (47 kr 

för frukost och 94 kr för lunch resp. middag) och därefter görs ett skatteavdrag 

för förmånen. Förmånsvärdet är 115 kr per dag om tjänstgöringen sker 

ombord ett fartyg till sjöss eller i fält (sjödygn/fältdygn).   
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Om instruktör tagit ledigt från jobbet och inte får lön från sin arbetsgivare, kan 

instruktören få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För att erhålla detta 

krävs att instruktören kan uppvisa ett intyg från arbetsgivaren om att 

vederbörande egentligen skulle ha arbetat och har använt semester, 

kompensationsledigt eller fått tjänstledigt med löneavdrag för att kunna delta 

som instruktör.   

 

Ersättningen motsvarar 90 % av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat 

med 365. SGI-belopp är maximalt 841 kr/dag och som minst 130 kr/dag. 

Ersättningen är skattepliktig. För att ersättning skall kunna betalas ut krävs ett 

aktuellt beslut (inte äldre än ett år) utvisande sjukpenninggrundande inkomst 

(SGI). Alla frågor kring ersättning för förlorad arbetsförtjänst hänvisas till 

Försäkringskassan. 

 

Instruktörer som är bosatta utomlands och saknar svensk fastställd SGI får 130 

kr per dag.  

 

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”. 

 

Försäkring  

Under kursen samt under transport till och från kursen är instruktören 

försäkrad genom SVK RF olycksfallsförsäkring. 
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