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Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om 

förmåner till frivilliga och hemvärnsmän 

 

beslutade den 22 juni 2022. 

 

 Försvarsmakten föreskriver med stöd av 17 § förordning (1994:523) om 

förmåner till frivilliga och 10 § och 20 § förordning (1997:147) om förmåner 

till hemvärnssoldater samt efter hörande med Rikshemvärnsrådet, Myndig-

heten för samhällsskydd och beredskap och de frivilliga försvarsorganisation-

er som anges i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverk-

samhet 

 dels att rubriken till och 1, 2, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17 §§ i Försvarsmaktens 

föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän1 ska 

ha följande lydelse,  

 dels att det ska införas två nya rubriker och två nya bestämmelser, 18 § 

och 19 §, av följande lydelse. 

 

Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga och hemvärns-

soldater  

 

1 § Denna författning gäller förmåner enligt förordning (1994:523) om för-

måner till frivilliga och förmåner enligt förordning (1997:147) om förmåner 

till hemvärnssoldater.  

 

                                                 
1 Författningen omtryckt FFS 1998:7 

Senaste lydelse av författningens rubrik FFS 1998:7 
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2 §2 Chef för organisationsenhet som enligt produktionschefens beslut ska 

driva verksamhet avseende frivillig försvarsverksamhet eller hemvärnsutbild-

ning, ska inom sitt ansvarsområde ansvara för beräkning och utbetalning av 

andra ekonomiska förmåner än dagpenning och familjebidrag till hemvärns-

soldater.  

 

8 §3 Utbildningspremie för godkänd befälskurs, befordringskurs eller utbild-

ning till instruktör enligt 7 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivil-

liga och för godkänd befälskurs, specialkurs eller befattningskurs enligt 8 § 

förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater ska betalas med 

nedanstående belopp.  

…………………………………              

 

10 §4 Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 

8 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater och 7 § för-

ordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga, för personal med avtal för 

tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvars-

verksamhet, ska betalas ut under förutsättning att hela repetitionsutbildningen 

har fullgjorts under samma kalenderår genom deltagande i hemvärnskrigsför-

bandsövning (Hv-KFÖ). För vissa befattningshavare krävs dessutom delta-

gande i särskild övning förband (SÖF) och/eller särskild övning befäl (SÖB). 

Med Hv-KFÖ förstås förbandsövning under fältmässiga förhållanden innehål-

lande verksamhet över tiden. Med SÖF förstås högre chefers och insatskom-

paniers övning och med SÖB chefers på bataljon- och kompaninivås förbere-

delser inför Hv-KFÖ. 

……………………………………. 

 

11 § Utöver vad som anges i 8 § förordningen (1994:523) om förmåner till 

frivilliga och 12 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater 

                                                 
2 Senaste lydelse FFS 2009:4 
3 Senaste lydelse FFS 2006:2 
4 Senaste lydelse FFS 2009:4 
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får in- och utryckningsresa företas från och till den ort där den frivilliga eller 

hemvärnssoldaten bedriver sina studier. 

 

13 § I 9 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga och 13 § för-

ordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater finns bestämmelser 

om resekostnadsersättning. Därutöver har den frivilliga eller hemvärnssolda-

ten vid resa med egen bil rätt till resekostnadsersättning för fram- och åter-

körning av fordonet. 

 För att få resekostnadsersättning ska den frivilliga eller hemvärnssoldaten 

kunna styrka sina utlägg för resan. 

 

15 § Den som anordnar utbildningen eller tjänstgöringen ska se till att de fri-

villiga och hemvärnssoldaterna får fri förplägnad och fri inkvartering under 

den tid som avses i 10 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga 

och 15 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater. 

 

16 § En frivillig eller en hemvärnssoldat ska få utlägg för måltider under tjäns-

teresa ersätta om det är lämpligt. 

Utläggen ska styrkas. I de fall utlägg för måltider har ersatts föreligger inte 

rätt till annan måltidsersättning. 

 

17 § I 16 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater finns 

bestämmelser om tandvårdsförmåner för hemvärnssoldat. 

En frivillig har under tjänstgöring, in- och utryckningsdagar samt vid färd 

till eller från tjänstgöringen rätt till fri tandvård vid akuta besvär. Rätten till fri 

tandvård omfattar endast sådan tandvård som är nödvändig för att häva de 

akuta besvären. 

För att få fri tandvård ska den frivilliga följa de anvisningar som ges av den 

som svarar för utbildningen eller tjänstgöringen. 

I de fall den frivilliga på grund av olycksfall eller akuta besvär inte kan in-

hämta dessa anvisningar, får han eller hon vända sig direkt till folktandvården 

eller till en tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. 
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Särskilt arvode 

18 § Hemvärnssoldater har rätt till särskilt arvode enligt 10 § förordning 

(1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater i följande fall  

1. vid skydd av skyddsobjekt och stöd till de operativa insatsförbanden under 

tid då höjd beredskap inte föreligger, 

2. tjänstgöring under hemvärnsberedskap då höjd beredskap inte föreligger, 

3. utbildning som syftar till forcerad förmågeökning. 

 

Beräkning av särskilt arvode 

19 § Särskilt arvode beräknas enligt följande: taket för den sjukpenninggrun-

dande inkomsten (SGI) per dag x 30 x 0,0099 + 264 kr. 

 Särskilt arvode betalas när den genomsnittliga tjänstgöringen per dag un-

der tjänstgöringsperioden uppgår till minst sex timmar.  

_______________ 

 

Denna författning träder ikraft den 6 juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

Micael Bydén 

                     

                      Carin Bratt  


