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Ny föreskrift om förmåner till instruktörer 
inom frivillig försvarsutbildning 

Allmänt 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Frivillig försvarsutbildning är en viktig del av totalförsvarets 

personalförsörjning och förser såväl det civila som militära försvaret med 

utbildade medlemmar från frivilliga försvarsorganisationer (FFO) för särskilda 

uppgifter och uppdrag.  

 

Instruktörer i frivillig försvarsutbildning har en viktig uppgift att utbilda 

medlemmar i organisationerna mot uppdrag och befattningar till myndigheter 

inom det civila försvaret och för uppdrag som stärker totalförsvaret och 

samhällets krisberedskap.  

 

Idag regleras arvodet till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning av 

Krisberedskapsmyndighetens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid 

frivillig försvarsutbildning (KBMFS 2002:02). Instruktörsarvodet har inte 

förändrats sedan 1995. Det har inte heller funnits någon bestämmelse som har 

omhändertagit en säkerställd uppdatering av förmånerna. 

 

Möjligheten för någon att medverka som instruktör på en utbildning som leder 

till en specialistbefattning, avgörs av vederbörandes ordinarie arbete och 

ekonomiska förutsättningar. De frivilliga försvarsorganisationerna vittnar om 

att det i dag kan vara svårt att rekrytera instruktörer då det för många kan 

innebära en ekonomisk förlust att avstå från sitt ordinarie arbete för att 

tjänstgöra som instruktör. 

 

De frivilliga försvarsorganisationerna har under lång tid lyft behovet av att höja 

arvodena för instruktörerna gentemot såväl MSB som Försvarsmakten. Detta 

har de gjort både som enskilda organisationer samt genom samarbetsorganet 

Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté.  

 

MSB föreslår en ändring av arvodena som innebär en ökning med 70 % fr. o. m. 

1/1 2022. I förslaget till ny föreskrift kommer arvodena från och med 2023 att 

justeras årligen baserat på förändringar i konsumentprisindex. 
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Förslaget till nya arvoden är: 

- Veckokursarvode  1 536 kronor/dygn  

- Timarvode 222 kronor/timme  

 

En höjning av arvodena förväntas resultera i att det blir enklare att rekrytera 

nya instruktörer och att behålla befintliga samt på sikt förväntas kvalitén på 

instruktörerna att öka.  

Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och 

vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd 

Om arvodena inte justeras riskerar det att bli svårare att rekrytera instruktörer 

till frivillig försvarsutbildning och därmed också att utbilda tillräckligt många 

frivilliga för de behov som finns hos myndigheter och kommuner i deras kris- 

och krigsorganisationer. 

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

FFO och Försvarsmakten berörs. MSB har haft samråd med Försvarsmakten 

om myndighetens förslag till ny föreskrift. Försvarsmakten har genom 

interimistiskt beslut höjt arvodena fr. o. m. 1/1 2022. FFO har getts tillfälle att 

yttra sig över förslaget och inga synpunkter har inkommit. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens 

beslutanderätt grundar sig på 

Föreskriften kommer att ges ut med stöd av förordningen (1994:522) om 

förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsutbildning. Enligt 8 § i 

förordningen får MSB utge föreskrifter för verkställighet efter hörande av 

berörda myndigheter och organisationer. 

Enligt 7 § 2 st samma förordning bestämmer Försvarsmakten arvoden i fråga 

om verksamheten inom det militära försvaret och MSB för övrig verksamhet 

där instruktörer behövs.  

Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de 

övervägda regleringsalternativen 

En höjning av instruktörsarvodet enligt förslaget beräknas innebära ökade 

kostnader på cirka 7,3 mnkr inom ramen för de frivilliga 

försvarsorganisationernas uppdragsersättning i anslag 2:4 Krisberedskap för 

2022, jämfört med budgeterade kostnader för 2021.  

 

Regeländringen bedöms inte påverka EU:s inre marknad. 

 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 3 (3) 

 Datum 

20220302 
Diarienr 

2021-12329-3 
 

 

 

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller 

tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av 

speciella informationsinsatser 

En höjning under pågående år skapar utbetalningsproblem för FFO. Mot 

bakgrund av detta föreslås en övergångsbestämmelse i föreskrifterna som 

anger att bestämmelserna om arvode ska tillämpas från och med den 1 januari 

2022. 

 

Kontaktpersoner 

Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Kristoffer Alm Dahlin, KC-FB 


