
 

Bygdegårdsförsäkringen  
Rapport till distriktsstämmorna 2022 

  
Gå utbildningen Säker föreningsgård  
Säker föreningsgård är en kostnadsfri 
distansutbildning som kan genomföras när, hur 
och var ni vill. Syftet med utbildningen är att höja 
kunskaperna kring de vanligaste skaderiskerna i 
bygdegården, hur dessa förebyggs och hur er 
försäkring gäller.  
 

Läs igenom de sex lektionerna och svara på sex 
korta test, intyga sedan att föreningen uppfyller 
tio skadeförebyggande krav, såsom att ha tillsyn 
av bygdegården varje vecka. Nu kan ni bli 
certifierade och ta del av belöningen: en 
självriskcheck värde 9 600 kronor samt 20% 
tillbaka på försäkringspremien. 
 

Utbildningen har varit väldigt uppskattad.  9 av 10 
som påbörjar gör också klart hela utbildningen. 
Sedan Säker föreningsgård lanserades för drygt 
tre år sedan har 139 bygdegårdsföreningar 
certifierat sig och ytterligare föreningar är på god 
väg. För de föreningar som certifierade sig under 
2019 är det nu dags att göra om certifieringen.  
Läs mer på: sakerforeningsgard.se. 

 
 

Säkerhetsrabatten fortsätter att öka 
Varje förening kan samla upp till 30% rabatt på 
försäkringspremien för åtgärder såsom 
jordfelsbrytare och seriekopplade brandvarnare. 
Skicka in blankett för rabatt senast 31 oktober. 
Den genomsnittliga rabatten är nu uppe i 10 %.  
Vid inköp av vattenfelsbrytare, inbrotts- och 
brandlarm kan föreningen få investeringsbidrag 
på 50 % av kostnaden från försäkringen.  
 

Bibehållen premie – och återbäring 
Försäkringspremien för 2022 är densamma som 
för 2021. Föreningarna har dessutom fått avdrag 
på årets faktura med 15% av inbetald premie för 
2021. Det nya basbeloppet för 2022 är 48 300 kr 
vilket gör att normalsjälvrisken blir 9 600 kr. 
 

Anlagd brand 
Under 2021 anmäldes 75 skador som i dagsläget 
har en reserverad skadekostnad på 8,1 miljoner 
kronor. Det är det sämsta skadeutfallet sedan 
2013, vilket till största del beror på den anlagda 
totalbrand som drabbade en förening i 
Västernorrland.  
 

 
 
Den reserverade ersättningen för vattenskador 
ligger också högre än snittet de senaste åren. 
Dyrast är skadorna på avloppsledningar samt 
frysskador. Inträffade inbrott och naturskador 
håller sig på en normal nivå. 
 

Glömt att uppdatera försäkringen?  
Har ni renoverat och byggt till? Eller betalar ni för 
hus ni inte längre äger? Se över och uppdatera er 
försäkring genom att fylla i ett nytt underlag. 
 

Anmäl annan verksamhet 
Bedriver ni eller era hyresgäster annan 
verksamhet än sedvanlig bygdegårdsverksamhet? 
Exempelvis restaurang, skolverksamhet eller 
HVB-hem? Kontakta snarast försäkringskansliet 
för att se över ert försäkringsbehov. 
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