
Föreningsförsäkringen
– en viktig del av medlemskapet 

Föreningsförsäkringen hos Folksam som är en viktig 
del i medlemskapet i Koloniträdgårdsförbundet  
har fått en rad förbättringar per 1 januari 2022.  
Här tittar vi närmare på vad som ingår i försäkringen, 
vad man kan få ersättning för och vad det är viktigt 
att tänka på för att försäkringen ska gälla. 

Alla medlemsföreningar omfattas av den före nings

försäkring Koloniträdgårdsförbundet har hos Folksam. 

Den ingår i medlemskapet och är en av medlemsförmå

nerna. Folksam erbjuder den här försäkringen enbart 

till förbundets medlemsföre ningar. Enskilda koloni

trädgårdsföreningar kan alltså inte teckna motsvarande 

försäkring hos dem.

Försäkringen i korthet

Ersättning Självrisk

Egendom

Lös egendom 10 Pbb 0,1 Pbb

Markanläggning/inventarier 4 Pbb 0,1 Pbb

Ritningar/arkivalier/programlicenser 8 Pbb 0,1 Pbb

Kolonists egendom i föreningens vård 1 Pbb 0,1 Pbb

Ansvar 10 mkr 0,2 Pbb

Rättsskydd tvistemål 10 Pbb 1)

Rättsskydd skattemål 5 Pbb 1)

Förmögenhetsbrott 5 Pbb 0,2 Pbb

Styrelseansvar 500 000 kr 0 kr

Deltagarolycksfall  
(en rad delmoment ingår) K66167

2)/se villkor 0 kr

Avbrott- och extrakostnadsförsäkring 10 Pbb 0,1 Pbb

Tjänstereseförsäkring 2)/se villkor 0 kr 3)

1) Självrisk 20 % av Pbb samt 20 % av skadekostnaden  
 som >20 % av Pbb.
2) Ersättningen varierar beroende på typ av skada.
3) I huvudsak 0 kr, men för vissa delar kan självrisk förekomma.

Försäkringen avser föreningen och omfattar det 

föreningsgemensamma, utom byggnader. Dessa måste 

försäkras separat. Egendom, ansvar, rättsskydd, för

mögenhetsbrott, deltagarolycksfall och styrelseansvar 

är de delar som sedan länge ingått i försäkringen.

Nytt är att från 1 januari 2022 ingår även tjänste rese

försäkring, avbrott och extrakostnad försäkring samt 

rättsskydd i skattemål. Dessutom har egendomsdelen 

ökat i omfattning och flera av försäkringsbeloppen  

har höjts.

Egendom. Ersättningen för stulen eller förstörd lös 

egendom på grund av inbrott, brand eller vatten skada 

samt allriskskada har höjts till 10 prisbas belopp (Pbb). 

En allriskskada är en plötslig, oförutsedd händelse, till 

exempel om en projektor ramlar ner från taket där den 

är monterad.

Egendomsförsäkringen gäller för maskinerier som 

häcksax, gräsklippare och gemensamma verktyg samt 

möbler och andra inventarier som förvaras i förråd eller 

föreningshus. Egendomsdelen omfattar även något 

som i försäkringsbrevet kallas markanläggning/maskin

inventarier. Det är lekplatser, utomhusbelysning, 

stängsel, staket, växtlighet och flaggstänger. Där ersätts 

upp till 4 Pbb.

Nytt är att egendomsdelen även omfattar ritningar, 

arkivalier och programlicenser upp till 8 Pbb och en 

kolonists egendom i föreningens vård (max 1 Pbb). 

Dessutom ingår nu en transportförsäkring som  

ersätter kostnader för skador på föreningens egendom 

när den transporteras för föreningens räkning av en 

kolonist, i eget, leasat eller hyrt fordon. 

Notera att en åkgräsklippare bör försäkras separat. 

Eftersom man sitter och kör en åkgräsklippare blir den 

ett fordon som måste ha en trafikförsäkring.



Avbrotts- och extrakostnader är ny del som täcker 

inkomstbortfall i samband med en ersättningsbar 

egendomsskada. Ett exempel är hyresintäkter som går 

förlorade efter en vattenskada. Då täcks de förlorade 

intäkterna och extrakostnader kopplade till skadan.

Deltagarolycksfall gäller om en olycka inträffar 

under en sammankomst ordnad av föreningen, som en 

städdag, eller när någon utför ett arbete på uppdrag av 

föreningen på sin fritid. Nyckelorden är ”på uppdrag av 

föreningen”, vilket innebär att den inte bara omfattar 

medlemmar, utan även familjemedlemmar, vänner  

och andra personer.

En förutsättning för att ersättning ska kunna lämnas 

är att olycksfallsskadan medfört vård hos en legiti

merad läkare. I försäkringen ingår exempelvis en 

schablon ersättning för besök på akuten, ersättning för 

tandskador och medicinsk invaliditet. Den täcker även 

nödvändiga merkostnader som uppkommer under den 

akuta läkningstiden, vilket även kan inklu dera ersätt

ning för skadade kläder och glasögon som gått sönder  

vid olyckstillfället.

Ansvar. Skulle föreningen bli skadeståndsskyldig efter 

att ha orsakat någon utomstående sak eller person

skada täcker ansvarsförsäkringen som ingår upp till  

10 miljoner kronor. Ett exempel är om någon utom

stående ramlar och skadar sig på föreningens område 

och anser att det är föreningens ansvar.

Styrelseansvarsförsäkringen. Om medlemmarna  

i en förenings anser att styrelsen har agerat på ett  

sätt som orsakat föreningen ekonomisk skada och inte 

ger styrelsen ansvarsfrihet vid årsmötet, då kan före

ningen inom ett år väcka talan vid tingsrätten av leda

möterna. Försäkringen täcker ekonomiska krav som 

ställs mot ledamöter och suppleanter i styrelser upp till 

500 000 kronor. Försäkringsbolaget åtar sig också att 

förhandla, utreda samt föra den försäkrades talan.

Rättsskydd. Maxersättningen för advokat och rätts

kostnader om föreningen hamnar i en tvist har höjts  

till 10 Pbb. En nyhet är att även skattemål omfattas  

av försäkringen, upp till 5 Pbb. 

Förmögenhetsbrott. I föreningar handlar det främst 

om förskingring och bedrägeri. Här är det viktigt att 

anmäla till försäkringsbolaget vid första misstanke. 

Väntar man över ett år efter första upptäckten kan det 

bli svårt att få ut ersättning (max 5 Pbb). Polisanmälan 

ska alltid göras.

Tjänstereseförsäkringen är ny och gäller för förtroen

devalda inom föreningar, region och förbunds styrelser. 

Vid resa med uppdrag för den försäkrades räkning. För

säkringen omfattar bland annat rese  avbrott, resgods

skydd, förseningsskydd, avbeställningsskydd med mera.

Fullständiga villkor. Sist men inte minst, försäkrings

brevet ger en sammanfattande beskrivning av försäk

ringen och skickas ut alla föreningar i början av året. 

Fullständiga uppdaterade villkor finns på  

Folksams hemsida: https://www.folksam.se/foretag/

forsakringar/villkor.

Text: Ulrica Otterling

Krav på lås och dörr

Klass 2-lås är ett krav för att försäkringen ska 
gälla vid inbrott. Dörren ska också ha någon 
form av bakkantssäkring så att dörren inte kan 
öppnas i bakkant eller lyftas av om gångjärnen 
slås sönder.

Vid skada och anmälan

Kontakta Folksam som sköter skaderegleringen. 

Telefon 0771-950 950
E-post foretagsskada@folksam.se

Vid frågor om försäkringen 

Välkommen att kontakta Söderberg & Partners 

Telefon 08-700 51 70
E-post fredsgatan@soderbergpartners.se


