Säker föreningsgård
Säker föreningsgård är en kostnadsfri distansutbildning som kan genomföras när, hur och var
du vill. I utbildningen lär du dig vilka de vanligaste skaderiskerna i föreningsgården är, hur dessa
förebyggs och hur försäkringen gäller. Hur förebygger ni brand-, vatten- och inbrottsskador? Vad
är viktigt att tänka på inför uthyrning? Och vilka skyddskrav ställs på er från försäkringen?
Dina nya kunskaper har du användning av privat såväl som i föreningslivet och du har garanterat
höjt säkerheten i din föreningsgård. I utbildningen varvas kortfattad fakta om lagar, regler och
försäkringsvillkor tillsammans med riktiga skadehändelser och skadeförebyggande tips.
Säker föreningsgård är ett samarbete mellan Våra Gårdar, Länsförsäkringar Halland, Sveriges
Hembygdsförbund och Bygdegårdarnas Riksförbund. Väljer ni att också certifiera er som en
Säker föreningsgård belönas ni med diplom samt en självriskcheck värde 9 600 kronor.

Lektion

1

Lektion

Brand

•
•
•

Hur uppfyller vi lagkravet på att bedriva
ett systematiska brandskyddsarbetet?
Vilka är de största brandriskerna?
Kan anlagd brand förebyggas?

Lektion

Vatten

•
•
•

3

Vad händer efter ett inbrott?
Vad blir ersättningen?
Hur förvara värdesaker, åkgräsklippare,
hjärtstartare, samlingar och ny teknik?

Lektion

•
•
•

5

Ta kontroll över underhållet
Vad gäller vid naturskador?
Har vi skadedjursförsäkring?
Hur skydda oss mot IT-bedrägerier?

4

Juridik

Vad innebär rättsskydds-, förmögenhetsbrotts och ansvarsförsäkringen i praktiken?
Hur gäller försäkringen vid uthyrning?
Vad bör vi ha koll på vad gäller GDPR?

Lektion

Drift

•
•
•
•

Vad räknas som en vattenskada?
Hur undvika de största skaderiskerna?
Vilka skyddskrav ställs på oss för full
ersättning vid skada?

Lektion

Inbrott

•
•
•

2

6

Människor

•
•
•

Vilka olycksfall är vanligast i föreningsgårdar?
Vilket ansvar har vi och hur gäller försäkringen?
Är besökare, ideella och anställda försäkrade?

Steg för

st e g

Utbildningen

1. Anmäl intresse
Säker föreningsgård genomförs hemma vid din egen dator och består av sex lektioner. Ni väljer själv när ni vill
komma igång och hur ni vill lägga upp det. Anmälan behöver bara göras en gång per förening.
Anmäl intresse på sakerforeningsgard.se

2. Kom igång
Efter anmälan får ni direkt inloggningsuppgifter till kursmaterialet och kan planera ert genomförande eller
sätta igång direkt. Ni kan genomföra kursen enskilt eller som en studiecirkel, kanske som ett tillägg till ordinarie
styrelsemöten. Kursmaterialet består av sex lektioner i pdf-format som kan läsas på datorn eller skrivas ut.
Kursmaterialet finns på: sakerforeningsgard.se/lektioner-2.html. Använd de inloggningsuppgifter du
fick när du anmälde intresse och som också skickats ut till den e-post du angav vid anmälan.

3. Testa kunskaperna
Varje lektion avslutas med ett kort test av dina kunskaper. När samtliga lektioner och test är genomförda är
utbildningen klar och det är då valfritt att gå vidare och också certifiera er förening som en ”Säker föreningsgård”.
Är du osäker på hur många lektioner och test du är klar med?
Maila till anmalan@sakerforeningsgard.se så ger vi dig svaret.

s
Steg för

teg

Certifieringen

1. Gör klart
9 av 10 som påbörjar utbildningen, slutför hela, men det finns inget krav på att göra detta eller någon tidsgräns.
När ni fått 6 av 7 rätt på samtliga test får ni en bekräftelse på detta via mail. Testen kan genomföras så många
gånger som krävs för att få godkänt. För certifiering räcker det med att det är en i föreningen som genomför
testen, men ju fler desto bättre för föreningens skull.

2. Åtgärda och intyga
För att certifieras ska två styrelseledamöter intyga att föreningen uppfyller tio skadeförebyggande krav. Kraven
innebär inte några stora ekonomiska utgifter men kan kräva en arbetsinsats och att nya rutiner sätts i bruk.
Exempel från de tio kraven: sett över försäkringsuppgifter och uppdaterat, använda skriftliga hyresavtal vid
uthyrning, tillsyn av föreningsgården varje vecka.

3. Belönas!
Skicka in intyget och bli certifierade. Föreningen belönas därefter med ett diplom samt en självriskcheck
värde 9 600 kronor (giltig i 3 år).

Fler detaljer
Säker föreningsgård är en certifiering och webbkurs för att stimulera riskmedvetenhet och öka
kunskaperna inom skadeförebyggande arbete. Försäkringskansliet i Varberg har utvecklat
kursen och för självriskchecken står försäkringsgivaren Länsförsäkringar Halland.

Certifiering

Föreningar som är medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund, Sveriges Hembygdsförbund eller
Våra Gårdar och har tecknat försäkring genom riksförbundens gruppavtal kan bli certifierade
som Säkra föreningsgårdar. Utbildningen är främst framtagen för föreningar med såväl grund-,
byggnads- och lösegendomsförsäkring men även föreningar med enstaka försäkringar kan gå
utbildningen. Viktigt att tänka på är att skyddskrav och råd kan se annorlunda ut inom andra
försäkringslösningar. Utbildningen kan genomföras flertalet gånger och av olika föreningsfunktionärer. Certifiering kan dock tidigast ske vart tredje år. För certifiering ska föreningen
ha uppdaterat sitt försäkringsunderlag under de senaste tio åren.

Självriskcheck

Självriskchecken gäller alla skadearter och motsvarar en normalsjälvrisk för brand- inbrotts- och
vattenskador inom Bygdegårds-, Hembygds- respektive Våra Gårdar-försäkringen. Det vill säga
20 % av ett basbelopp. För 2022 innebär det alltså 9 600 kronor.
Självriskchecken kan endast användas vid ett skadetillfälle och går ej att använda på skador som
uppstått före certifieringsdatumet. Certifieringsdatumet är det datum ett godkänt intygande
inkommer till försäkringskansliet.
Självriskchecken gäller i tre år från certifieringsdatumet förutsatt att gällande försäkring finns
samt att Länsförsäkringar Halland är försäkringsgivare för Bygdegårds-, Hembygds- respektive
Våra Gårdar-försäkringen. Om avtal knyts med annan försäkringsgivare förlorar självriskchecken
sitt värde och kan ej nyttjas.

Studiecirkel

Säker föreningsgård kan genomföras i form av en studiecirkel i egen regi. Du behöver i så fall
vända dig till ett studieförbund och starta en studiecirkel. Ni väljer själva vilket studieförbund ni
vill vända er till men Våra Gårdar har ett upparbetat samarbete med NBV. Allmänna regler
(besök NBV.se för eventuellt uppdaterad information):
•

Din cirkel och du som cirkelledare måste godkännas av studieförbundet. En studiecirkelträff
måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.

•

En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter. Ni måste
träffas minst tre gånger. Max tolv studietimmar i veckan. En enkel minnesregel för reglerna
kring studiecirklar är 3 – 3 – 3. En studiecirkel måste ha: minst 3 deltagare, som träffas minst
3 gånger och varje deltagare måste närvara någon av de 3 första träffarna samt att cirkeln
måste omfatta minst 9 studietimmar.
Nedan finns en studieplan för cirkeln. Tillsammans skapar ni sedan en arbetsplan som
beskriver hur ofta, hur många gånger och hur länge ni ska träffas med mera. En deltagarlista
ska fyllas i vid varje cirkelträff och efter cirkelns slut lämnas in till studieförbundet. Ni ska
också på något sätt redovisa / sammanfatta / utvärdera ert arbete och lämna in detta till
studieförbundet.
För tillgång till studiematerial, anmäl er också på sakerforeningsgard.se.

•

•

Exempel på studieplan vid studiecirkel
Studiecirkelns ämne:
Så förebygger vi skador i föreningsgården
Studiecirkelns mål:
Få verktyg att bedriva ett skadeförebyggandearbete i föreningsgården och kunskaper om hur brand-,
vatten-, inbrotts-, olycksfalls-, ansvars, förmögenhetsbrotts- och rättskyddsskador kan förebyggas.
Studiematerial:
Studiematerialet ”Säker föreningsgård” är framtaget för Bygdegårdarnas Riksförbunds / Sveriges
Hembygdsförbunds / Våra Gårdars räkning. Materialet består av sex lektioner i form av pdf:er som
laddas ner från webbsidan samt sex webbaserade test. Det finns också en checklista med 10 praktiska
åtgärder som bör vidtas för att öka säkerheten i föreningsgården.
Första och sista träffen:
Vid första träffen diskuterar och beslutar ni om mål, arbetssätt, material och metoder. Utifrån detta
upprättar ni er egen arbetsplan. Vid sista träffen utvärderar ni om ni uppnått studiecirkelns mål och
hur arbetssättet har fungerat.
Exempel på arbetsplan:
6 stycken träffar á 2 timmar = Totalt 12 studietimmar. Vid varje träff görs en lektion och ett praktiskt
arbete. Ni kan exempelvis välja att ägna första träffen åt att studera Lektion 1 - Brand samt göra
det praktiska arbetet 1- Checklista brandskydd. Testet för Lektion 1 - Brand genomför ni sedan som
självstudier i hemmet.
Skapa er egen arbetsplan:
Om ni önskar kan ni använda uppställningen nedan för att uppskatta ungefärlig tidsåtgång och
skapa er egen arbetsplan. *En studietimme = 45 minuter
Lektioner

			

Antal h* Praktiskt arbete 		

Antal h*

1 - Brand
1
Vilka är de största brandriskerna i föreningsgården?
Lär dig vad som gäller och hur brand kan förebyggas.

1 - Checklista brandskydd
Skriv ner rutiner och gör en checklista för regelbunden
egenkontroll av brandskyddet.

1

2 - Vatten
1
Hur kan risken att drabbas av vattenskada minimeras?
Lär dig allt om vatten och fuktskydd i föreningsgården.

2 - Översyn vatten
Gör en översyn av ledningssystem och tätskikt i
föreningsgården.

1

3 - Inbrott
Vad stjäls vid inbrott i föreningsgårdar? Och vilka blir
följderna? Ta del av skadefall och lär dig förebygga.

1

3 - Inbrottsskydd
Gå igenom ert inbrottsskydd och se över om lås,
dörrar och fönster uppfyller skyddsklass 1.

1

4 - Juridik

1

4 - Uthyrning
Hyresavtal och säkerhetsinformation till hyresgäst
– ta fram befintliga, gå igenom och komplettera alt.
arbeta fram nya för föreningen.

1

5 - Drift
Hur upprätthåller vi en god drift av föreningsgården?
Lär dig se föreningsgården med nya ögon och ta
kontrollen över driften.

1

5 - Fastighet och underhåll
Skriv ner vilka rutiner som finns gällande fastighetsägaransvaret samt se över och uppdatera föreningens underhållsplan.

1

6 - Människor
Hur kan vi se till att människor inte kommer till
skada i och utanför föreningsgården? Och vilka är
de vanligaste olycksfallen?

1

6 - Förbered för certifiering
Gå igenom kraven för certifiering. Se över vad ni har
försäkrat och om det stämmer med era behov.

1

Vilket ansvar har föreningsstyrelsen? Ta del av skadefall från föreningsgårdar runt om i landet och lär dig
om föreningsjuridik och avtal.

I n t yg v i

d

Certifiering

Härmed intygas att:
Lektioner

Alla lektioner och test har genomförts av minst en person i föreningen:
1. Brand
2. Vatten
3. Inbrott
4. Juridik
5. Drift

6. Människor

Deltagare som genomfört utbildningen. Vänligen texta så det blir korrekt på diplomet:

Deltagare

Uppdatering

Styrelsen har sett över vad föreningen har försäkrat (se försäkringsspecifikation och
försäkringsbesked) och tagit ställning till om denna täcker föreningens försäkringsbehov och annars vidtagit åtgärder.

Tillsyn

Föreningen har tillsyn (invändig och utvändig) av föreningsgården varje vecka.

Underhåll

Föreningen har en plan och en rutin för underhållet. Använd gärna Säker föreningsgårds
checklistor samt boken Kolla våra gårdar.
Styrelsen känner till och har övervägt att sätta in skadeförebyggande åtgärder såsom:

Skadeförebyggande
åtgärder

Brandlarm
Inbrottslarm
Vattenfelsbrytare
Skydd under diskmaskin
och slangbrottsventil

Jordfelsbrytare
Överspänningsskydd
EIO/IN-eltest

Föreningen har rutiner / checklista för regelbunden egenkontroll av:

Rutiner

Brandsläckningsutrustning
Brandvarnare
Utrymningsskyltar
Utrymningsvägar
Andra skyddsåtgärder:

Eventuellt brandlarm
Eventuell nödbelysning
Eventuellt inbrottslarm
Eventuell vattenfelsbrytare

Fastighetsägaransvar

Föreningen har rutiner gällande fastighetsägaransvaret. Exempelvis kring: snö- och
istappsröjning, halkbekämpning, tillsyn av badplatser med flera, kontroll av räcken,
trappor, belysning, brunnar, el-installationer med mera.

Brandskyddsansvarig

Föreningen har utsett en brandskyddsansvarig som ansvarar för att föreningen bedriver
ett systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

Underhållsvärme

Föreningsgården har underhållsvärme på minst 15 grader i byggnader med vatten i
ledningarna (skyddskrav). Vid vinterstängning säkerställs att vattnet i ledningarna töms
på korrekt vis och att packningar håller tätt.

Hyresavtal

Föreningen använder sig av skriftliga hyresavtal vid korttids- och långtidsuthyrning.

Säkerhetsinfo

Föreningen lämnar skriftlig säkerhetsinformation inför varje uthyrning.

Förening

Län

Postadress

E-post

Telefonnummer

Ort och datum

Underskrift styrelseledamot 1

Underskrift styrelseledamot 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

