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Det är svårt att räkna på kostnader för skolbränder. De stora privata försäkringsbolagen separerar
inte skolbränder i sin statistik. Men Faktakollen har tagit fram detaljerade uppgifter för de tre
storstäderna och därutöver samlat in information från de kommunägda försäkringsbolagen.
I begreppet skolor ingår grund- och gymnasieskolor. Förskolor ingår inte i statistiken när det pratas
om skolbränder, men då det visat sig att kostnaderna för bränder i förskolor är omfattande redovisar
vi även dessa detta dokument.

Stockholm
Här ägs de kommunala skolbyggnaderna av Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB. Fastigheterna är
försäkrade i stadens eget försäkringsbolag S.t Eriks Försäkring AB. I Sisabs statistik över
brandkostnader ingår även förskolor och andra lokaler som bolaget äger.

Kostnader för brandskador som är högre än självrisken (30 basbelopp per skada):

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal objekt*
2
4
2
2
2
1

S:t Eriks kostnader
15,1 mkr
19,0 mkr
20,0 mkr
6,1 mkr
4,8 mkr
13,6 mkr

Sisabs självrisk vid dessa skador
2,6 mkr
5,3 mkr
2,6 mkr
2,7 mkr
2,7 mkr
1,3 mkr

De flesta bränder som medfört kostnader är dock mindre och når inte upp till över självrisknivå. Då är
det Sisab själva som får ta hela kostnaden:

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antal objekt*
12
29
17
11
8
10

Sisabs kostnader för skador under självrisk
2,1 mkr
5,6 mkr
3,1 mkr
0,8 mkr
0,6 mkr
1,7 mkr

Kruxet med de här uppgifterna är att det inte framgår hur mycket som är bränder i skolor. Dessutom
finns inte eventuella kostnader för exempelvis förstörda inventarier med då det är
Utbildningsförvaltningen som får ta dessa. Faktakollen har därför gått igenom

försäkringsbolagets skadeinformation där det framgår vilket sorts objekt det är som har
brunnit och hur mycket som har betalats ut.
Kostnaderna är redovisade för det år branden verkligen har ägt rum och inkluderar S:t Eriks
utbetalningar till både Sisab och Utbildningsförvaltningen.

2012: Skolor: 4,8 miljoner

Förskolor: 9,9 miljoner

2013: Skolor: 16,6 miljoner

Förskolor: 4,9 miljoner

2014: Skolor: 0,1 miljoner

Förskolor: 17,3 miljoner

2015: Skolor: 0,9 miljoner

Förskolor: 10,6 miljoner

2016: Skolor: 1 miljon

Förskolor: 3 miljoner

2017: Skolor: 0

Förskolor 11,5 miljoner

När Faktakollen räknat på kostnaden för skolbränder i Sveriges tre största städer har vi för Stockholm
använt S:t Eriks uppgifter för skolbränder och lagt till Sisabs självrisker. (För säkerhets skull hela
summan för skador under självrisk då vi inte vet hur stor del som handlar om skolor.) För att ta höjd
för Utbildningsförvaltningens skador under självrisk har vi lagt till ytterligare en miljon kronor. Deras
självrisk är 45 500 kronor (ett basbelopp).

*Antalet objekt överensstämmer inte med Räddningstjänstens statistik över insatser till brand i
skolmiljö. Dels finns inte friskolor med i dessa siffror, dels innebär inte alla insatser någon kostnad för
brandskada.

Göteborg
Göteborgs stad har sitt eget försäkringsbolag Göta Lejon. Därifrån har man betalat ut följande för
totalkostnad exklusive självrisk för bränder i kommunala skolor och förskolor till fastighetsägaren
respektive hyresgästen (verksamheten):

2012: Skolor: 41 000

Förskolor 5000 kr

2013: Skolor: 4,2 miljoner

Förskolor 6000 kr

2014: Skolor: 1,3 miljoner

Förskolor 5000 kr

2015: Skolor: 1,3 miljoner

Förskolor 1,2 miljoner

2016: Skolor: 7,5 miljoner

Förskolor 13,5 miljoner

2017: Skolor: 0,7 miljoner

Förskolor 0

Självrisken ligger på 227 500 (fem basbelopp) för fastighetsägaren och på 91 000 (två basbelopp) för
verksamheten. Utifrån uppgifter vi också fått om uppskattad skadekostnad inklusive skador under
självrisker har vi lagt på en miljon kronor per år när vi räknat på kostnaderna för skolbränder i
Sveriges tre största städer.

Malmö
Malmö stad har en ovanlig konstruktion med ett internt självförsäkringssystem. Deras
försäkringsbolag träder först in och ersätter kostnader om de överstiger 25 miljoner kronor.
Från Stadsfastigheter i Malmö stad har vi fått siffror från 2013 och framåt för totalkostnaden
inklusive självrisker för brand när det gäller skador i byggnaderna.

2013: Skolor 5,2 miljoner (49 objekt*)

Förskolor 200 000 kr

2014: Skolor 0,6 miljoner (42 objekt*)

Förskolor 4,2 miljoner

2015: Skolor 1,6 miljoner (24 objekt*)

Förskolor 125 000 kr

2016: Skolor 3 miljoner (28 objekt*)

Förskolor 92 000 kr

2017: Skolor 3,6 miljoner (15 objekt*)

Förskolor 9 000 kr

Därutöver ett par kraftiga bränder på separata fritidsgårdar för närmare sex miljoner de senaste
åren.

Till detta ska läggas kostnader till följd av brand som själva verksamheten (skolorna) får bära. Det kan
exempelvis vara förstörda inventarier eller behov av att hyra andra lokaler. För detta har det från det
interna försäkringssystemet betalats ut följande till skolor (inget till förskolor):
2013: 430 000 kr (1 objekt)
2014: 1,2 miljoner (1 objekt)
2015: 0 kr
2016: 184 000 kronor (1 objekt)
2017: 0 kr (Med reservation för eftersläpning)
Den kostnad som fortfarande saknas är självrisken för verksamheten (skolorna) som är på 45 500
kronor (1 basbelopp). Faktakollen har därför lagt på 500 000 kronor när vi räknar på kostnaden för
skolbränder i de tre största städerna.

*Antalet objekt överensstämmer inte med Räddningstjänstens statistik över insatser till brand i
skolmiljö. Dels finns inte friskolor med, dels innebär inte alla insatser någon kostnad för brandskada.

För att få en bild av hur kostnaderna ser ut utanför de tre storstäderna har vi även samlat in
uppgifter från de kommunägda försäkringsbolagen. Från dessa har vi kunnat få statistik som skiljer ut
skolor och förskolor från andra bränder. Kostnader för självrisker och för bränder under självrisk finns
inte med vilket gör att de faktiska kostnaderna för skolbränder är ett antal miljoner till. Men
genomgången ovan visar att det inte är de mindre och vanligare småbränderna som genererar de
stora kostnaderna.

Stockholmsregionens Försäkrings AB ägs av 21 kommuner. Bolaget försäkrar de flesta
kommunernas skolor, men inte alla. Nacka kommun har exempelvis sålt ut en rad skolfastigheter och
i Huddinge ägs skolorna av det kommunala fastighetsbolaget som har annan försäkringsgivare.
Därför finns inte en stor skolbrand på på Utsälje-skolan i Huddinge 2016, och som kostade närmare
15 miljoner kronor med. Bolaget har de senaste åren betalat ut följande i ersättningar:

2012

Skolor 4,5 miljoner

Förskolor 21,6 miljoner

2013

Skolor 7,8 miljoner

Förskolor 18 miljoner

2014

Skolor 6,7 miljoner

Förskolor 0

2015

Skolor 3,0 miljoner

Förskolor 0

2016

Skolor 2,2 miljoner

Förskola 0

2017

Skolor 0

Förskola 25 miljoner

Självrisken för kommunerna är mellan 250 000 och 5 miljoner kronor.

Kommunförsäkring AB ägs av och försäkrar nio kommuner i landet. Bolaget kommer få en hög
kostnad på över 100 miljoner för 2018 eftersom Uppsala och Gottsundaskolan ingår. Faktakollen har
fått siffror från de två tidigvarande åren:
2016

Skolor: 0 kr

Förskolor: 9,2 miljoner (1 st)

2017

Skolor: 0 kr

Förskolor: 10,2 miljoner (1 st)

Självrisken för kommunerna varierar mellan 450 000 och 650 000 kronor. Det senare är också vad
Uppsala kommun kommer få betala i självrisk för Gottsundaskolan.

Kommunassurans Syd försäkrings AB ägs sedan årsskiftet av nästan 25 % av landets kommuner.
Men statistiken gäller för 44 kommuner i södra Sverige som haft sin egendom försäkrad i bolaget de
senaste åren. Två större skolbränder i Klippan respektive Landskrona ligger bakom de höga
kostnaderna för 2017. Faktakollen har fått siffror från 2014 och framåt:

2014

Skolor: 0,15 miljoner

Förskolor: 0 kr

2015

Skolor: 2,4 miljoner

Förskolor: 1,2 miljoner

2016

Skolor: 0 kr

Förskolor: 0 kronor

2017

Skolor: 34,8 miljoner

Förskolor: 0 kr

Självrisken för kommunerna varierar mellan 91 000 och 683 000. En enskild försäkringstagare har 1
miljon i självrisk vid brand.

Det norska försäkringsbolaget Protector försäkrar enligt egen uppgift cirka 100 av landets 290
kommuner när det gäller egendom. Faktakollen har inte kunnat få statistik nedbruten på olika
verksamheter. Enligt försäkringsbolaget har det de senaste åren betalats ut följande för bränder i
bland annat skolor och förskolor. Vi har inte fått uppgift om hur hög deras självrisk är.

2015 – 28 miljoner
2016 – 12 miljoner
2017 – 63 miljoner

