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Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig 

försvarsutbildning inom Försvarsmakten; 

 

beslutade den 23 mars 2022. 

 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 8 § förordningen (1994:522) om 

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning efter hörande med 

berörda myndigheter och organisationer följande. 

 

Tillämpningsområde 

1 § Av 1 § förordningen (1994:522) om förmåner till instruktörer inom frivillig 

försvarsutbildning framgår att bestämmelserna i förordningen ska tillämpas på 

den som, utan att göra det i tjänsten, fullgör instruktörsuppgifter inom  

hemvärnet och annan frivillig utbildningsverksamhet inom totalförsvaret. 

     Vid tillämpningen av denna författning ska även en funktionär som krävs 

för att genomföra frivillig försvarsutbildning anses fullgöra  

instruktörsuppgifter. 

 

Arvode 

2 § Veckokursarvode enligt 2 § förordningen (1994:522) om förmåner till in-

struktörer inom frivillig försvarsutbildning bestäms till 1 536 kronor per dygn 

för 2022. 

3 § Timarvode enligt 5 § första stycket förordningen (1994:522) om förmåner 

till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning bestäms till 222 kronor per 

timme för 2022. 
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Justering av arvode 

4 § Arvodet enligt 2 och 3 §§ ska varje kalenderår justeras med Statistiska 

Centralbyråns Konsumentprisindex (KPI) med basår 1980 = 100. Arvodet ska 

årligen i januari månad justeras med indextal för september månad föregående 

år som avräkningstidpunkt jämfört med september 2021 som bastidpunkt. Ar-

vodet ska avrundas till hela kronor. 

 

Annan ersättning 

5 § Om en instruktör måste nyttja semester eller intjänad ledighet för att kunna 

tjänstgöra som instruktör inom frivillig försvarsutbildning, får också i sådant 

fall ersättning utbetalas enligt 4 § första stycket förordningen (1994:522) om 

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. 

____________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 april 2022. 

2. Arvode enligt författningen lämnas dock för tid från och med den  

1 januari 2022. 

3. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 

1994:30) om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning 

inom Försvarsmakten. 
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