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Ersättningar vid utbildning inom Svenska 
Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet 
(H FRIV Förmåner) 

 
Veckokurs 
Veckokurs pågår minst 3 dygn och minst 6 timmar per dygn.  

Instruktörer 

Instruktörer har rätt till veckokursarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och logi.  

 
Måltider 
Måltider för instruktörer som samordnas med kursdeltagarnas måltider medför ett nettoavdrag 
som dras för 7 dagar. Se nedanstående exempel. 

Detta kan inte ändras om man har valt att ha kostavdrag under kursen.  

Avdraget motsvarar Skatteverkets lägsta nivå för kostförmån. Några undantag där instruktören 
bjuds på måltider får inte förekomma. Detta avdrag omfattar även andra måltider som har 
samordnats med kursdeltagarna, t ex kvällsmål eller fika.  

Om en instruktör själv vill svara för sina måltider under hela kursen utan kostavdrag medges 
detta, om kursansvarig meddelat kansliet i god tid. Då ska instruktören betala enligt prislista till 
kursplatsens kök eller motsvarande för alla måltider som äts. 
 
Någon möjlighet att blanda dessa sätt att lösa kostfrågan under kurs finns inte. 
 
      Ex 1. Kurs som startar söndag kl. 10.00 och pågår 7 dagar med avslutning lördag kl. 15.00: 

Kursstart Veckokurs 
arvode 

Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Söndag 900 kr Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 196 kr 

Måndag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Tisdag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Onsdag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Torsdag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Fredag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Lördag 900 kr Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Ex 2. Kurs som startar fredag kl. 09.00 och pågår 4 dagar med avslutning måndag kl. 16.00: 

Kursstart Veckokurs 
arvode 

Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Fredag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 196 kr 

Lördag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Söndag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 
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Måndag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Ex 3. Kurs som startar torsdag kl. 09.00 och pågår 4 dagar med avslutning söndag kl. 16.00: 

Kursstart Veckokurs 
arvode 

Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Torsdag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 196 kr 

Fredag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Lördag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Söndag 900 kr Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Ex 4. Kurs som startar fredag kl. 09.00 och pågår 3 dagar med avslutning söndag kl. 15.00: 

Kursstart Veckokurs 
arvode 

Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Fredag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 196 kr 

Lördag 900 kr Ja Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 

Söndag 900 kr Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Arvode 
Veckokursarvode utbetalas med 900 kronor per dygn. Dygnet börjar vid den tidpunkt då 
instruktören enligt order (eller motsvarande) ska inställa sig för sitt instruktörsuppdrag. 
Ersättning för normalt förberedelse- och efterarbete samt restid ingår i veckokursarvodet och ska 
inte arvoderas i särskild ordning. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
Instruktör, som är yrkesofficer eller anställd i Försvarsmakten och har ställts till förfogande med 
bibehållen lön, erhåller vid veckokurs ett veckokursarvode. Instruktör, som uppbär 
veckokursarvode och som inte omfattas av dessa bestämmelser beträffande lön utan måste 
utnyttja semester, intjänad ledighet eller tjänstledighet med helt löneavdrag, får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 
dagar) utbetalas mot inlämnat intyg för innevarande år om sjukpenninggrundande inkomst från 
Försäkringskassan (intyget får inte vara äldre än 12 mån) eller som lägst med för närvarande 130 
kronor. Ersättning för lördag och söndag utbetalas om särskilt intyg kan uppvisas från 
arbetsgivaren att instruktören skulle ha arbetat. Dock utbetalas ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst lördag och söndag om dessa dagar innesluts av kursdagar. Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utbetalas även vid eventuell resdag mot uppvisande av intyg om 
sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan samt överenskommelse med kansliet om 
restid.  
 
Instruktör som är pensionär eller studerande erhåller veckokursarvode samt lägsta ersättning, för 
närvarande 130 kronor per dag. 
 
Resor 
Resa med tåg eller flyg bokas via SBK:s resebyrå enligt instruktioner från kurschefen eller SBK:s 
förbundskansli. För resor med egen bil utgår kilometerersättning mot inlämnat 
utbetalningsunderlag med för närvarande 1,85 kronor per kilometer. 
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Administrativ personal 
Som administrativ personal räknas t ex skolchef, ställföreträdande skolchef, sekreterare, 
kvartermästare, skoladjutant samt övrig myndighetspersonal (t ex kvalitetssäkrare, gruppchefer  
m fl). Administrativ personal har rätt till samma ersättning som instruktörer vid kurs (vid kortare 
tjänstgöring utgår timarvode). 

 
 
 
Övriga funktionärer 
Övriga funktionärer såsom t ex hundförare har rätt till samma ersättning som kursdeltagare vid 
kurs (vid kortare tjänstgöring utgår timarvode). 

Kursdeltagare  

Kursdeltagare har rätt till dagpenning, reseersättning, kost och logi. (Vid ungdomskurs utbetalas 
ingen dagpenning eller dagersättning.) 

 
Ex 1. Kurs som startar söndag kl. 10.00 och pågår 7 dagar med avslutning lördag kl. 15.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning Reseersättning Logi Kost 

Söndag Nej Nej Ja Ja Ja 

Måndag Nej Ja Ja Ja Ja 

Tisdag Nej Ja Ja Ja Ja 

Onsdag Nej Ja Ja Ja Ja 

Torsdag Nej Ja Ja Ja Ja 

Fredag Nej Ja Ja Ja Ja 

Lördag Nej Nej Ja Ja Ja 

 
Ex 2. Kurs som startar fredag kl. 09.00 och pågår 4 dagar med avslutning måndag kl. 16.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning  Reseersättning Logi Kost 

Fredag Nej Ja Ja Ja Ja 

Lördag Nej Ja Ja Ja Ja 

Söndag Nej Ja Ja Ja Ja 

Måndag Nej Ja Ja Ja Ja 

 
Ex 3. Kurs som startar torsdag kl. 09.00 och pågår 4 dagar med avslutning söndag kl. 16.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning Reseersättning Logi Kost 

Torsdag Nej Ja Ja Ja Ja 

Fredag Nej Ja Ja Ja Ja 

Lördag Nej Ja Ja Ja Ja 

Söndag Nej Nej Ja Ja Ja 

 
Ex 4. Kurs som startar fredag kl. 09.00 och pågår 3 dagar med avslutning söndag kl. 15.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning Reseersättning Logi Kost 

Fredag Nej Ja Ja Ja Ja 
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Lördag Nej Ja Ja Ja Ja 

Söndag Nej Nej Ja Ja Ja 

 
Dagpenning 
Dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) utbetalas mot 
inlämnat intyg för innevarande år om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan 
(intyget får inte vara äldre än 12 mån) eller som lägst med för närvarande 130 kronor. 
Dagpenning för lördag och söndag utbetalas endast om särskilt intyg kan uppvisas från 
arbetsgivaren att kursdeltagaren skulle ha arbetat. Dock utbetalas dagpenning lördag och söndag 
om dessa dagar innesluts av kursdagar. Dagpenning utbetalas även vid eventuell resdag mot 
uppvisande av intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan samt intyg från 
arbetsgivaren att kursdeltagaren tvingats ta ledigt från sitt ordinarie arbete.  
 
 
Resor 
Resa med tåg eller flyg bokas via SBK:s resebyrå enligt instruktioner från kursansvarig eller SBK:s 
förbundskansli. För resor med egen bil utgår kilometerersättning mot inlämnat 
utbetalningsunderlag med för närvarande 1,85 kronor per kilometer. 
 

Helgkurs 
Helgkurs pågår mindre än tre dagar. Helgkurs ska inte förläggas under veckodagar som normalt 
är arbetstid. 

Instruktörer 

Instruktörer har rätt till timarvode för kurstimmar, restid, förarbete och efterarbete samt 
reseersättning och logi.  

Måltider 
Måltider för instruktörer som samordnas med kursdeltagarnas måltider innebär ett nettoavdrag på 
245 kr per dygn (2020 års nivå). Avdraget motsvarar Skatteverkets lägsta nivå för kostförmån. 
Några undantag där instruktören bjuds på måltider får inte förekomma. Detta avdrag omfattar 
även andra måltider som har samordnats med kursdeltagarna, t ex kvällsmål eller fika.  

Om en instruktör själv vill svara för sina måltider under hela kursen utan kostavdrag medges 
detta, om kursansvarig meddelat kansliet i god tid. Då ska instruktören betala enligt prislista till 
kursplatsens kök eller motsvarande för alla måltider som äts. 
 
Någon möjlighet att blanda dessa sätt att lösa kostfrågan under kurs finns inte. 

 
Ex 1. Kurs som startar fredag kl. 18.00 och avslutas söndag kl. 15.00: 

Kursstart Timarvode Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Fredag 8 x 130 
kr/timme 

Nej Ja Ja Nej 

Lördag 8 x 130 
kr/timme 

Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 245 kr 
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Söndag 8 x 130 
kr/timme 

Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Ex 2. Kurs som startar lördag kl. 10.00 och avslutas söndag kl. 13.00: 

Kursstart Timarvode Ers. förlorad 
arbetsförtjänst 

Rese 
ersättning 

Logi Kost 

Lördag 8 x 130 
kr/timme 

Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 196 kr 

Söndag 7 x 130 
kr/timme 

Nej Ja Ja Ja mot kostavdrag med 147 kr 

 
Arvode 
Timarvode utbetalas med 130 kronor per timme. Maximalt utbetalas 8 timmar per dag för 
kurstimmar. Utöver detta kan timmar tillkomma för restid, förarbete och efterarbete efter 
överenskommelse med kansliet. 
 
Resor 
Resa med tåg eller flyg bokas via SBK:s resebyrå enligt instruktioner från kurschefen eller SBK:s 
förbundskansli. För resor med egen bil utgår kilometerersättning mot inlämnat 
utbetalningsunderlag med för närvarande 1,85 kronor per kilometer.  
 

 
Övriga funktionärer 
Övriga funktionärer såsom t ex hundförare har rätt till samma ersättning som kursdeltagare vid 
kurs. 

Kursdeltagare 

Kursdeltagare har rätt till eventuell dagpenning eller dagersättning, reseersättning, kost och logi. 
(Vid ungdomskurs utbetalas ingen dagpenning eller dagersättning) 

 
Ex 1. Kurs som startar fredag kl. 18.00 och avslutas söndag kl. 15.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning Reseersättning Logi Kost 

Fredag Nej Ja Ja Ja Ja 

Lördag Nej Ja Ja Ja Ja 

Söndag Nej Nej Ja Ja Ja 

 
Ex 2. Kurs som startar lördag kl. 10.00 och avslutas söndag kl. 13.00: 

Kursstart Dagersättning Dagpenning Reseersättning Logi Kost 

Lördag 146 kr Nej Ja Ja Ja 

Söndag 146 kr  Nej Ja Ja Ja 

 
Dagersättning 
Dagersättning utbetalas för lördag och söndag med 146 kronor per dag. Tidskrav minst 6 timmar 
per dag. Dock betalas ingen dagersättning för dagar som dagpenning utbetalas. Dagersättningen 
är skattefri. 
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Dagpenning 
Dagpenning (90% av sjukpenninggrundande inkomst delat med 365 dagar) utbetalas mot 
inlämnat intyg om sjukpenninggrundande inkomst för innevarande år från Försäkringskassan 
(intyget får inte vara äldre än 12 mån) eller som lägst med för närvarande 130 kronor. 
Dagpenning för lördag och söndag utbetalas endast om särskilt intyg kan uppvisas från 
arbetsgivaren att kursdeltagaren skulle ha arbetat. Dock utbetalas dagpenning lördag och söndag 
om dessa dagar innesluts av kursdagar. Dagpenning utbetalas även vid eventuell resdag mot 
uppvisande av intyg om sjukpenninggrundande inkomst från Försäkringskassan samt intyg från 
arbetsgivaren att kursdeltagaren tvingats ta ledigt från sitt ordinarie arbete.  
 
Resor 
Resa med tåg eller flyg bokas via SBK:s resebyrå enligt instruktioner från kurschefen eller SBK:s 
förbundskansli. För resor med egen bil utgår kilometerersättning mot inlämnat 
utbetalningsunderlag med för närvarande 1,85 kronor per kilometer. 

Redovisning av kurs 
Kurschefen fyller i alla utbetalningsunderlag digitalt och skickar tillsammans med övrig 
redovisning till sitt försvarsmaktsombud. Eventuella intyg om sjukpenninggrundande inkomst för 
innevarande år skannas och bifogas. Detsamma gäller för deltagarlista och kursrapport.  
 
På samtliga ersättningar som avser veckokursarvode, förlorad arbetsförtjänst, timarvode samt 
dagpenning dras 30 % skatt. 
 
För ersättningar och redovisning av patrullhundskurs eller räddningshundkurs gäller dock 
särskilda anvisningar som finns på hemsidan: 
http://brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/administration-ersattning/ 

www.frivilligutbildning.se 
Mer att läsa om dagpenning och dagersättning finns på frivilligorganisationernas samlade 
utbildningsportal: 
http://www.frivilligutbildning.se/militar/vuxenutbildning/information/formaner_vid_kurs 

http://brukshundklubben.se/funktionar/tjanstehund/administration-ersattning/
http://www.frivilligutbildning.se/militar/vuxenutbildning/information/formaner_vid_kurs

