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Bygdegårdsförsäkringen Verksamhetsrapport 2020            

Fastighets- och försäkringsrådet 
Rådet har det praktiska ansvaret för Bygdegårdsförsäkringen med utveckling, utbildning, 
skadeförebyggande arbete med mera. Rådet har under 2020 sammanträtt vid tre tillfällen: 31 
mars, 1 september och 19 oktober. Fastighets- och försäkringsrådet bestod under året av 
Sören Runnestig (ordf), Habo, Björn Kanebäck, Linköping, Karin Olsson, Sjöbo och Mikael 
Holmér, Ingelstad samt Kerstin Marquardt, Umeå, som i juni ersatte Tina Jonasson, Säffle. 
Sekreterare var Göte Johansson, Ulph Lundgren och Anna Wernersson. 
 
Försäkringskommitté 
Försäkringskommittén har till uppgift att behandla frågor av gemensamt intresse för 
bygdegårdsrörelsen och försäkringsgivarna. Under 2020 har två sammanträden ägt rum med 
Länsförsäkringar i Halland (LF), den 23 april och 19 oktober.  

Kommittén bestod av Sören Runnestig (ordf.), Karin Olsson och Karin Fälldin. 
 
Central försäkringsansvarig 
Det åtagande vad gäller service till försäkringstagarna/bygdegårdsföreningarna som i annat 
fall försäkringsbolaget utför har uppdragits åt Föreningsförsäkringar i Halland AB. 
Uppdraget motsvarar en heltid. Ansvariga har varit Carolina Svensson, Anna Wernersson och 
Sara Läkk. I uppdraget ingår bland annat arbete med upphandling, försäkringsteckning, 
framtagning av underlag för beslut, viss medverkan vid skadereglering, skadeförebyggande 
arbete, utbildning samt utvecklingsarbete.  
 
Anslutning 
Alla föreningar var anslutna till Bygdegårdsförsäkringen, som vid årets slut omfattade en yta 
om 439 910 m² trähus och 57 447 m² stenhus. Totalt var dessa byggnader försäkrade för 8,9 
miljarder kronor. De anslutna föreningarna hade tillsammans 1 039 uthus som var mindre än 
51 m², 228 uthus mellan 51 och 100 m² och 116 uthus större än 100 m². Lösegendomen var 
försäkrad för 697 miljoner kr. Den totala försäkringspremien uppgick till drygt 10 miljoner 
kronor efter avdragna rabatter. Försäkringsgivare har varit Länsförsäkringar Halland. 
Husbocks- och hästmyreförsäkring samt saneringsavtal tecknas genom Nomor.  
 
Avgifter för 2020 

Grundförsäkring, per förening 590 kr 

Trähus, per kvm våningsyta 18,50 kr 

Stenhus, per kvm våningsyta 12 kr 

Uthus mindre än 50 kvm, per styck 150 kr 

Uthus 50-100 kvm, per styck 300 kr 

Uthus större än 100 kvm, per styck 800 kr 

Lösegendom, per 5 basbelopp 660 kr 
 
Försäkringsavgiften höjdes med cirka 10% från året innan. Det var den första höjningen 
sedan 2015. Vid årsfaktureringen för 2020 fick föreningarna återbäring med 6% på inbetald 
premie för 2019. 
 
Ekonomisk redovisning 
I förbundets bokföring görs strikt åtskillnad mellan ekonomin för Bygdegårdsförsäkringen  
och förbundets ekonomi i övrigt. Försäkringen är upplagd som ett särskilt kostnadsställe och 
belastas med sina egna kostnader och intäkter samt med sin andel av förbundets 
gemensamma administrativa kostnader. Varje års resultat förs mot en särskild fond för 
resultatreglering. Verksamhetsresultatet för 2020 blir ett överskott på 395 549 kronor. 
Budgeterat var ett underskott på 43 158 kr. Verksamhetsresultatet för 2020 påverkas av att 
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förbundet från Länsförsäkringar Halland fått 1 miljon i skadebonus för skadeåret 2019 
utbetalt samt att förbundet utbetalat 596 836 kr i återbäring till föreningarna baserat på 
inbetald premie för 2019.  
 
Resultatregleringsfonden för försäkringen har under 2020 tillförts 929 446 kr, vilket innebär 
att det vid 2020 års slut fanns 6 950 859 kr. Enligt tidigare fastslagna principer får dessa 
medel endast användas till försäkringsverksamheten.  
 
Skadeutveckling  
De under 2020 registrerade skadornas fördelning på olika skadetyper framgår av tabellen 
nedan. 
  

 
2020 Genomsnitt 

2015–2019 

  Antal Belopp Antal Belopp 

Grund 4 478 670 10 201 990 

Brand 2 40 000 3 558 390 

Vatten 17 336 783 33 1 279 062 

Inbrott etc 15 215 308 18 196 774 

Naturskador 13 778 893 7 405 436 

Övrigt 11 214 028 12 60 443 

    

  

Totalt 62 2 063 682 82 2 702 097 

 
Till 47 av de 62 anmälda skadorna har ersättning utbetalats eller reserverats. För de 
resterande 15 skadorna har ersättningskraven inte överstigit självrisken, skadan har inte 
varit ersättningsberättigad enligt försäkringsvillkoren eller försäkringstagaren har inte 
inkommit med ersättningskrav. Årets två mest omfattande skador är en stormskada som 
reserverats till 500 000 kr och en förmögenhetsbrottsskada som reserverats till 
maxbeloppet för den typ av skada, 473 000 kr.  
 
Under året har två mindre brandskador anmälts. En av dem kunde senare konstateras inte 
ha lett till någon skada för föreningen.   
 
Vattenskador är även i år den vanligaste anmälda skadan, men trots det något under 
genomsnittet som anmäls varje år. I år är det inte heller någon vattenskada som varit så 
omfattande att ersättningen överstigit 100 000 kr. Den utbetalda och reserverade 
ersättningen för vattenskador är drygt 336 000 kronor, vilket är ungefär en tredjedel mot 
ett genomsnittsår. Många av vattenskadorna hade kunnat förhindras eller begränsas med 
en vattenfelsbrytare. 
 
Antalet inbrottsskador är 15 stycken. Den utbetalda och reserverade ersättningen är 
beräknad till 152 000 kronor. Precis som tidigare är det i stor utsträckning teknisk 
apparatur som stjäls samt skadegörelse på uppbrutna innerdörrar och skåp. 
 
Antalet utställningsförsäkringar som tecknats under året är 6 stycken. Fortfarande har 
inga skador sedan starten rapporterats, när det gäller denna försäkring. 
 
Till föreningarna i Blekinge, Gotland, Jönköping, Södermanland och Örebro har ingen 
skadeersättning reserverats. 
 
För 2020 uppgick den totalt utbetalda och beräknade ersättningen för skador till  
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2 064 000 kronor. Skaderesultatet berättigar till en skadebonus på 1 200 000 kronor från 
LF Halland. Motsvarande siffror för tidigare år framgår av tabellen nedan. 
 
Skadeutfall över tid1 

Skadeår Skadeersättning 
Andel av 
premien Skadebonus 

    

2004 1 709 000 35% 141 000 

2005 2 424 000 47% 166 000 

2006 1 536 000 30% 310 000 

2007 1 540 000 29% 132 000 

2008 11 244 000 209% 118 000 

2009 11 890 000 217% 79 000 

2010 2 516 000 43% 165 000 

2011 7 268 000 125% 52 000 

2012 5 277 000 90% 121 000 

2013 8 633 000 122% 125 000 

2014 1 427 000 20% 291 000 

2015 2 046 000 24% 270 000 

2016 3 311 000 39% 165 000 

2017 1 764 000 21% 1 000 000 

2018 3 829 000 46% 594 000 

2019 2 561 000 30% 1 000 000 

2020 2 064 000 25% 1 200 000 

 
Skadeförebyggande arbete 
Den inplanerade försäkringskonferensen i mars fick ställas in med kort varsel på grund av 
Covid-pandemin. Konferensen ersattes med ett kvällswebbinarium för kontaktpersonerna för 
försäkringsfrågor där distriktspotten lanserades. Distriktspotten gav distrikten möjlighet att 
söka medel för att bedriva uppsökande verksamhet och andra aktiviteter inom försäkring och 
skadeförebyggande. På grund av pandemin så har det inte gått att genomföra sådana 
aktiviteter under 2020 och endast en ansökan har kommit in och beviljats. 
 
Under året har försäkringskansliet hållit försäkringsinformation på plats för föreningarna i 
Västmanland och digitalt för föreningarna i Gävleborg. Under hösten genomfördes tre 
webbinarium med olika teman inom försäkring och skadeförebyggande som var öppna för 
alla föreningsfunktionärer. 
 
  

 
1 Per 1 april 2021 
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Investeringsbidrag 

 2020 2019 

Övriga distrikt Antal 23 19 

Belopp 134 000 kr 108 000 kr 

Projekt 18-19 Antal  - 104 

Belopp - 665 000 kr 

Varav 
 

Brandlarm 5 26 

Inbrottslarm 0 5 

Kombilarm2 6 12 

Vattenfelsbrytare 12 68 

Jordfelsbrytare 0 12 

 
Säkerhetsrabatt 

Vid debitering Inför 2021  Inför 2020 

Antal föreningar 811 790 

Avdraget belopp 1 136 000 kr 1 104 000 kr 

 
Säker föreningsgård 
I samband med faktureringen inför 2019 lanserades den nya utbildningen och certifieringen 
Säker föreningsgård. Kursen genomförs på webben eller som studiecirkel och ger fördjupade 
kunskaper om skadeförebyggande arbete. För att bli certifierade ska föreningen uppfylla tio 
punkter som ger en bra grundsäkerhet i bygdegården och som belöning får föreningen en 
självriskcheck värde 9 400 kronor samt en engångsrabatt på försäkringspremien på 20 
procent. Utbildningen har under året marknadsförts i samtliga kanaler; nyhetsbrev, tidning, 
e-postsignatur, webbplats, informationsblad, föredrag mm. Mottagandet har varit mycket 
positivt och certifieringen har fått god respons från deltagarna. Nio av tio som påbörjar 
utbildningen slutför hela utbildningsdelen. Under året har 34 föreningar certifierat sig. Totalt 
var vid årets slut 115 föreningar certifierade. 

 
2 Kombinerat brand- och inbrottslarm 


