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Utkom från trycket
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utfärdad den 8 december 2005.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 1, 2 och 6 §§, 3 kap. 10 §, 4 kap. 7 §
samt 7 kap. 11, 18, 21 och 23 §§ förordningen (1995:239) om förmåner till
totalförsvarspliktiga skall ha följande lydelse.

2 kap.
1 §1 En totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är längre än 60
dagar rätt till dagersättning med 72 kronor per tjänstgöringsdag.
2 §2 En totalförsvarspliktig som fullgör annan värnplikt eller civilplikt än
som anges i 1 § har rätt till dagpenning med ett belopp per dag som från och
med första tjänstgöringsdagen motsvarar 90 procent av den totalförsvarspliktiges sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. lagen (1962:381) om
allmän försäkring, delad med 365. Om det för den totalförsvarspliktige inte
har fastställts någon sjukpenninggrundande inkomst, bestäms dagpenningen
till 90 procent av den sjukpenninggrundande inkomst som skulle ha fastställts för honom eller henne om föreskrifterna om fastställande av sådan inkomst hade varit tillämpliga på honom eller henne, delad med 365. Dagpenning skall alltid bestämmas till lägst 130 kronor.
Dagpenning betalas inte för de dagar då den totalförsvarspliktige uppbär
ersättning enligt 4 kap. lagen om allmän försäkring.
I fråga om återbetalning av dagpenning skall 20 kap. lagen om allmän försäkring gälla.
6 §3 En totalförsvarspliktig som rycker ut från grundutbildningen har rätt
till utbildningspremie med ett belopp motsvarande vad han eller hon fått i
dagersättning under grundutbildningen, om han eller hon har slutfört grundutbildning som är längre än 60 dagar. Är grundutbildningen längre än 400
dagar utbetalas ett tillägg med 10 800 kronor.
En totalförsvarspliktig som skadas under grundutbildning som är längre
än 60 dagar och tjänstgöringen av den anledningen avbryts har rätt till utbildningspremie med ett belopp som motsvarar vad han eller hon fått i dag1

Senaste lydelse 2002:509.
Senaste lydelse 2002:509.
3
Senaste lydelse 2002:509.
2

1

SFS 2005:1071

ersättning fram till avbrottet. Avbryts utbildning som är längre än 60 dagar i
annat fall utgår utbildningspremie enligt de grunder som gäller vid avbrott
på grund av skada under tjänstgöringen om särskilda skäl föreligger.
Föreligger rätt till utbildningspremie enligt första eller andra stycket skall
den alltid bestämmas till minst 5 400 kronor.

3 kap.
10 § Om en totalförsvarspliktig får använda ett annat transportmedel än ett
allmänt kommunikationsmedel vid en fri resa, har han eller hon rätt till resekostnadsersättning om resan är längre än tre kilometer.
Vid resa som avses i 1–4 §§ detta kapitel och i 4 kap. 4 § skall ersättning
lämnas för billigaste färdväg med 130 öre per kilometer och särskild ersättning med fem öre per kilometer för varje medresande totalförsvarspliktig
som har rätt till fri resa. Vid resa med taxibil ersätts det belopp som har betalats mot kvitto. Medresande har inte rätt till resekostnadsersättning.

4 kap.
7 §4 En kvinnlig totalförsvarspliktig har under grundutbildning som är
längre än 60 dagar rätt till särskild beklädnadsersättning till underkläder. Ersättningen lämnas med 1 100 kronor vid inryckning, därefter med 65 kronor
per månad.

7 kap.
11 §5 Familjepenning beräknas per månad till högst 2 175 kronor för barn
och till högst 4 350 kronor för en annan person. Familjepenning för den som
tar emot ersättning av den bidragsberättigade för vård av barn som avses i
8 § 7, eller för den som har rätt till underhållsbidrag, får dock inte överstiga
ersättningens eller bidragets belopp per månad. Familjepenning för tid som
den bidragsberättigade är återbetalningsskyldig enligt lagen (1996:1030) om
underhållsstöd får inte överstiga summan av fastställd återbetalningsskyldighet och den del av fastställt underhållsbidrag som överstiger underhållsstödets belopp.
18 §6 Under den tid som den bidragsberättigade får bostadsbidrag lämnas
ett tillägg med 380 kronor per månad. Tillägget lämnas dock inte till en bidragsberättigad som bor hos sina föräldrar. Om den bidragsberättigade bor
tillsammans med annan person än make, barn eller föräldrar, lämnas ett
halvt tillägg.
21 §

Näringsbidrag lämnas med högst 49 000 kronor per månad.

23 § Om familjepenning har beviljats för make eller barn med anledning
av en totalförsvarspliktigs tjänstgöring och maken eller barnet avlider under
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den tid som sägs i 5 §, lämnas begravningsbidrag. Även om familjepenning
inte har beviljats, får begravningsbidraget lämnas, om det behövs.
Begravningsbidrag lämnas med 8 700 kronor för den bidragsberättigades
make och med 4 350 kronor för barn.
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Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
På regeringens vägnar
LENI BJÖRKLUND
Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)
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