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B E S L U T

FI Dnr 20-21800Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten i 
Malmö och 20-27155

Skickas endast per e-post till:
post@enigheten.org

Tillstånd att driva försäkringsrörelse och godkännande av 
stadgar

Finansinspektionens beslut

1. Finansinspektionen godkänner stadgarna för Understödsföreningen 
Likbärarelaget Enigheten i Malmö, org. nr. 846001-4510, och ger 
föreningen tillstånd att från och med den 24 september 2021 driva 
den försäkringsrörelse som anges i stadgarna, se bilaga.  

2. Finansinspektionen beviljar Understödsföreningen Likbärarelaget 
Enigheten i Malmö, undantag enligt 1 kap. 19 d § andra stycket 
försäkringsrörelselagen.

3. Finansinspektionen beviljar Understödsföreningen Likbärarelaget 
Enigheten i Malmö, undantag enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket lagen 
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 

(1 kap. 19 d §, 2 kap. 4, 8, 12, och 15 §§ försäkringsrörelselagen [2010:2043] 
och 1 kap. 1 § lagen [1995:1560] om årsredovisning i försäkringsföretag).

Ärendet

Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten i Malmö, org nr. 846001-
4510, (föreningen) har ansökt om tillstånd att driva försäkringsrörelse och att 
föreningens stadgar ska godkännas. Föreningen har även ansökt om undantag 
enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), (FRL) och 1 kap. 1 § 
lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Av 
stadgarna framgår att föreningen avser att driva försäkringsrörelse enligt 2 kap. 
12 § FRL i försäkringsklass

- 1.a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp 
eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera 
personers liv, dock inte försäkringar enligt klass III.
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Tillämpliga bestämmelser

Understödsföreningar har omfattats av den upphävda lagen (1972:262) om 
understödsföreningar (UFL). Senast utgången av 2020 har de 
understödsföreningar som inte driver tjänstepensionsverksamhet behövt ansöka 
om att omvandlas till försäkringsföreningar eller gå i likvidation. Av 
förarbetena till FRL framgår att dessa understödsföreningar ska tillämpa en 
anpassad reglering. Att införa anpassade krav har motiverats med att 
understödsföreningar ska kunna fortsätta med en verksamhet som de i många 
fall drivit sedan mycket lång tid, och som anses värd att bevara (prop. 
2019/20:148 s. 27-28).

För att en understödsförening ska få tillstånd att driva försäkringsrörelse med 
de undantag som framgår av 1 kap. 19 d § FRL krävs att föreningen uppfyller 
följande krav. Föreningen ska, utöver att uppfylla kraven i 1 kap. 19 § FRL, 
vara registrerad enligt UFL, inte meddela tjänstepensionsförsäkring, och inte 
väsentligen ändra inriktning eller utöka omfattningen av sin verksamhet i 
förhållande till den verksamhet som föreningen har drivit enligt UFL. Den 
planerade verksamheten ska kunna antas uppfylla kraven i FRL och andra 
författningar som reglerar föreningens verksamhet. Stadgarna ska stämma 
överens med FRL och andra författningar som reglerar föreningens verksamhet 
och även innehålla de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn till 
omfattning och arten av den planerade verksamheten. 

För en förening som beviljats undantag från de bestämmelser som anges i 
1 kap. 19 d § FRL gäller i stället de krav i fråga om information, 
solvensreglering, placeringsregler samt företagsstyrning som anges i 19 e § 
FRL och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2020:13) 
om vissa försäkringsföreningar som har undantag.

Ett sådant försäkringsföretag som beviljats undantag enligt 1 kap. 19 § d FRL 
får medges undantag enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket ÅRFL under förutsättning 
att företagets balansomslutning inte överstiger 1 000 prisbasbelopp (40 
miljoner kronor) och företaget inte har dotterföretag. En försäkringsförening 
som beviljats undantag från ÅRFL ska därefter tillämpa Finansinspektionens 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i 
försäkringsföretag som har undantag. 
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Finansinspektionens bedömning

Finansinspektionen bedömer att föreningens stadgar uppfyller de krav som 
följer av FRL och de andra författningar som reglerar stadgarna. 
Finansinspektionen bedömer även att stadgarna i övrigt innehåller de särskilda 
bestämmelser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av den 
planerade verksamheten. 

Av verksamhetsplanen och andra dokument som ligger till grund för 
Finansinspektionens bedömning framgår att den planerade verksamheten kan 
antas komma att uppfylla kraven enligt de bestämmelser i FRL och andra 
författningar som reglerar föreningens verksamhet. 

Mot bakgrund av det ovan anförda och vad som i övrigt framkommit i ärendet 
finner Finansinspektionen att föreningen uppfyller de krav för tillstånd och 
undantag som anges i 2 kap. 4 § och 1 kap. 19 d § FRL. Finansinspektion 
beviljar därför föreningen tillstånd att driva den försäkringsrörelse som framgår 
av föreningens stadgar och medger undantag i enlighet med 1 kap. 19 d § FRL. 
Föreningens genomsnittligt beräknade försäkringsförmåner per medlem eller 
annan ersättningsberättigad understiger 50 procent av det prisbasbelopp som 
fastställs enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Finansinspektionen gör 
därför bedömningen att föreningen är en mindre förening i enlighet med 1 kap. 
19 § d andra stycket FRL. Finansinspektionen finner även att föreningen 
uppfyller de krav som ställs för undantag att tillämpa ÅRFL och medger därför 
undantag enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket ÅRFL.
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Upplysningar

Finansinspektionen påminner föreningen om att detta beslut ska lämnas in 
tillsammans med en anmälan för registrering av stadgarna till Bolagsverket (se 
3 kap. 6 och 11 §§ försäkringsrörelseförordningen [2011:257]).

Finansinspektionen påminner även föreningen om att föreningen genast ska 
underrätta Finansinspektionen när verksamheten har påbörjats (se 17 kap. 4 § 
FRL). 

FINANSINSPEKTIONEN

Åsa Larson
Verksamhetsområdeschef
Försäkring 

Paula Asplund
Jurist
Försäkringsrätt
08-408 987 21

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Bilaga: Stadgar för Understödsföreningen Likbärarelaget Enigheten i Malmö
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