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Rapport om Bygdegårdsförsäkringen till distriktsstämmorna 2018 

Säkerhetsrabatt 
Säkerhetsrabatt lämnas till föreningar som 
anmält in sina säkerhetsåtgärder senast 
sista oktober inför årsfaktureringen. För 
2018 har den totala rabatten ökat med 
drygt 80 000 kr. Maximal rabatt att 
utnyttja är 30%. 

Utökat investeringsbidrag  
Under 2017 utbetalades 108 000 kr i 
investeringsbidrag för skadeförebyggande 
åtgärder i föreningarna. Det utökade 
investeringsbidrag till brand- och inbrotts-
larm kommer att fortsätta att gälla under 
2018. Bidraget är utökat från 20% till hela 
50% så passa på nu under året. Ansökan 
om investeringsbidrag görs till 
Försäkringskansliet senast den 31/12 året 
efter investeringen.  

Nytt projekt 
Under våren kan distrikten anmäla intresse 
för ett nytt skadeförebyggande projekt 
som kommer att dra igång under hösten. 
Projektet innebär att distriktet får 
ekonomiskt stöd till informationsspridning 
och att distriktets föreningar under en 
period får utökade och mycket förmånliga 
investeringsbidrag till skadeförebyggande 
åtgärder.   

Annan verksamhet 
Det är viktigt att föreningar som bedriver 
annan verksamhet eller har hyresgäster 
som bedriver annan verksamhet än 
sedvanlig bygdegårdsverksamhet anmäler 
detta till försäkringskansliet genom att fylla 
i ett nytt underlag för försäkrings-teckning. 
Det kan till exempel handla om restaurang, 

nattklubb, skolverksamhet, 
flyktingförläggning eller HVB-hem. Sådan 
verksamhet kan ha andra krav och andra 
behov av försäkring än försäkrings-
innehållet i Bygdegårdsförsäkringen. 

Skadeutfall 2017 
Under 2017 anmäldes 74 skador som 
reserverats till en skadeersättning på 1,5 
miljoner kr. Ingen ersättning har utbetalats 
för brandskador. Ovanligt många 
vattenskador har anmälts, men 
skadekostnaden för vatten är trots det 
lägre i år. Den utbetalda ersättningen för 
inbrottsskador är fördubblad trots att 
antalet anmälda inbrott är lägre än tidigare 
år. Flera föreningar som drabbats av 
upprepade inbrott. Ingen enskild skada har 
överstigit 200 000 kr i ersättning. Totalt 
sätt är 2017 ett mycket bra skadeår långt 
under genomsnittet. 

Facebook 
Bygdegårdsförsäkringen (Skydda 
Bygdegården) finns nu på Facebook. Där 
delar vi nyheter och intressanta artiklar om 
försäkringen och skadeförebyggande 
arbete som är bra för er i föreningarna att 
känna till. Följ oss gärna där! 

Premie, basbelopp och självrisk 
för 2018 
Premien 2018 är den samma sedan 2015. 
Det nya basbeloppet för 2018 är 45 500 
kronor vilket gör att normalsjälvrisken blir 
9 100 kronor. 
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