Ersättning vid uppdragsutbildning inom Svenska Blå Stjärnan
För att få ersättning för deltagande i kurs och för att utbetalningen ska kunna göras säkert och korrekt
krävs att rätt namn, adress samt kontouppgifter. Detta gäller även dig som inte ska ha ersättning, detta
för att vi ska kunna återbetala depositionsavgiften. Lämna dessa uppgifter till din kursledare under
kursen, tillsammans med kvitton för eventuella utlägg.
Ersättningsanspråk som inkommer före den 15:e varje månad hanteras och betalas ut den 25:e
samma månad.
Om deltagaren är berättigad till dagpenning för förlorad arbetsförtjänst krävs ett löneintyg från
arbetsgivaren. Om detta gäller en helgdag krävs ett underskrivet intyg från arbetsgivaren.
Kurs
Risk- & Säkerhet
Grundkurs 1
Grundkurs 2 - gris
Grundkurs 2 - får
Grundkurs 2 – fjäderfä
Villkorad läkemedelshantering
Smittskyddsutb. nöt/får/gris
Smittskyddsutb. fjäderfä/häst
Traktor & inomgårdsmek.
Hantering av djur
Provtagningskurs
OLC-utbildning
FUL steg 1 och 2
Repetition på gård
Repetition på gård
Repetition premie

Antal dagar
2
9
4
4
4
3
2
2
3
2
2
2
2
1-2
3 eller fler
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Ersättning
Dagersättning (skattefri)
Dagpenning
Dagpenning
Dagpenning
Dagpenning
Dagpenning
Dagersättning (skattefri)
Dagersättning (skattefri)
Dagpenning
Dagersättning (skattefri)
Dagpenning
Dagersättning (skattefri)
Ingen ersättning
Dagersättning (skattefri)
Dagpenning
80 kr/dag (skattefri)
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Som dag räknas minst en halv dag med utbildning. T.ex. så räknas ankomst kvällen innan inte som en utbildningsdag. Om
deltagaren måste ta ledigt från arbetet hela ankomstdagen för att resa till kursplatsen utgår ersättning mot uppvisande av
underskrivet intyg från arbetsgivaren.
2
Om du skulle arbetet under helgen får du dagpenning mot uppvisande av ett underskrivet intyg från arbetsgivaren.

Dagpenning
Vid uppdragsutbildning 3 dagar eller fler utgår ersättning med dagpenning, som beräknas på din
sjukpenninggrundande inkomst. Dagpenning är skattepliktig inkomst och preliminärskatten är 30%.
Dagpenningen utgår för de dagar deltagaren skulle ha arbetat, normalt vardagar. Skulle deltagaren ha
arbetat helgdag(-ar) ta med underskrivet intyg från arbetsgivaren.
Vid uppdragsutbildning mer än 3 dagar och om inställelsedagen är en söndag utgår ingen dagpenning
för söndagen. Om deltagaren måste ta ledigt från arbetet hela ankomstdagen för att resa till
kursplatsen utgår ersättning mot uppvisande av underskrivet intyg från arbetsgivaren.
Dagpenningen är 90 % av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delad med 365 dagar. SGI är den
beräknade, årliga inkomst av eget arbete. Det är i regel din aktuella inkomst som ligger till grund för
SGI. Som lägst är dagpenningen 130 kr per dag och högst 823 kr per dag (2015). Studerande och
icke förvärvsarbetande erhåller dagpenning på 130 kr/dag.
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Dagersättning
Vid uppdragsutbildning som är en eller två dagar utgår dagersättning som är 72 kr/dag och skattefri.
Om deltagare skulle ha arbetat utgår ersättning med dagpenning mot uppvisande av underskrivet
intyg från arbetsgivaren.
Premie
Premie utgår på repetitionskurser 80 kr/dag och vid repetition under handledning. Premie är skattefri.
Kost och logi
Kost och logi ingår normalt i alla kurser, i annat fall får deltagaren måltidsersättning enligt följande:
Frukost
20 kr
Lunch
35 kr
Middag
40 kr
Måltidsersättning med 40 kr utgår om restiden överstiger 12 timmar.
Resor
Deltagaren får fria resor till och från utbildningsplatsen, Svenska Blå Stjärnan (SBS) står för det
billigaste färdsättet. Om resan sker med tåg ska det ske i andra klass. Närmare upplysningar om hur
deltagaren ska boka resa anges i kallelsen som deltagaren får ca fyra veckor innan kursstart.
Du får åka i egen bil till kursplatsen. Om det är billigare att åka tåg får du bara utbetalt ersättning för
vad tågbiljetten skulle ha kostat. Du som åker bil ska försöka samåka i så stor utsträckning som
möjligt. Anteckna antalet kilometer och redovisa till kursledaren.
Milersättning
Milersättning utgår med 18,50 kr/mil (2014) och är skattefri. För att åka med egen bil till kursplatsen
skall deltagaren ha godkännande från kansliet eller kursledare.
Föräldraledig, sjukersättning samt A-kassa
Om deltagaren får ersättning från försäkringskassan, exempelvis pga. sjukdom eller föräldraledighet,
utgår ingen ersättning från SBS. Om deltagaren är föräldraledig eller sjukskriven, men avstår från
ersättning från försäkringskassan, får deltagaren ersättning från SBS mot uppvisande av intyg.
Har deltagaren ersättning från A-kassa utgår ersättning från SBS mot uppvisande av intyg.
Ersättning till kursledare och lägerledare vid central/regional utbildning i SBS regi
Kursledaren ersätts med 100 % av förlorad arbetsförtjänst för de dagar kursledaren skulle ha arbetat.
Dagarvode
195 kr/dag + 500 kr/dag när ej förlorad arbetsförtjänst utgår. Gäller även helger.
Milersättning 31,50 kr/mil varav 13 kr/mil är skattepliktigt (2014)
Ersättning till hjälpledare vid centralt/regionalt läger i SBS regi
Hjälpledare (ungdomsledare) ersätts med 300 kr/dag.
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FAQ om SBS ersättningar
Varför har jag inte fått rätt ersättning?
Även om SBS löneadministrator kan göra misstag är den vanligaste orsaken till fel, eller ingen
ersättning alls följande:
 kvitton och/eller underskrivet intyg från arbetsgivaren saknas
 korrekta personuppgifter (inkl. konto nr) saknas
Får jag ersättning för ankomstdagen?
Normalt sett utgår ingen ersättning för ankomstdagen. Om du tagit ledigt från jobbet och förlorar
inkomst pga. att du behöver resa till kursplatser utgår ersättning mot uppvisande av underskrivet intyg
från arbetsgivaren.
Min inkomst kommer just nu från A-kassan, vad får jag för ersättning av SBS?
Du får samma ersättning som från A-kassan, mot uppvisande av intyg.
Jag är föräldraledig/sjukskriven, får jag ersättning av SBS när jag går kurs?
Du som har ersättning från försäkringskassan, exempelvis pga. sjukdom eller föräldraledighet får
ingen ersättning från SBS. Avstår du från din ersättning från försäkringskassan får du ersättning från
SBS mot uppvisande av intyg.
Hur ska intyget från arbetsgivaren se ut?
Vi har inget standardutförande på intyg men de uppgifter som behövs är:
1. Vem som är arbetsgivare.
2. Anställningsform (fast anställd 100 %, deltidsanställd, timanställd etc)
3. Lönenivå (exempelvis månadslön, t.ex. senaste lönebeskedet)
4. Ev. arbetsgivarintyg om att kursdeltagaren skulle ha arbetat om det gäller en helgdag
Jag ska vara kurs- eller lägerledare på en kurs eller ett läger som löper över helgen, vad får jag
för ersättning?
Ersättningen för kurs- och lägerledare är 100% av förlorad arbetsförtjänst för de dagar man skulle ha
jobbat. För detta kräver vi ett underskrivet intyg från arbetsgivaren. Utöver detta får man även 195
kr/dag. Under de dagar man inte skulle ha jobbat får man 195 kr + 500 kr per dag. Milersättningen är
31,50 kr/mil varav 13 kr/mil är skattepliktigt.
Exempel: Är du kursledare på Risk och säkerhet som är 2 dagar (helgkurs) med ankomst kvällen
innan så får kursledaren 100% av förlorad arbetsförtjänst + 195 kr för fredagen om han/hon skulle ha
jobbat. Under lördagen får du 195 kr + 500 kr per dag. Om du skulle ha jobbat helgdag(-ar) får du
100% av förlorad arbetsförtjänst + 195 kr även för dessa dagar. Underskriver intyg från arbetsgivaren
krävs.
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