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fastighetsboxar Inget tvång
Nu har också regeringen klart tagit ställning. Det är och ska förbli frivilligt
om man vill installera fastighetsboxar i flerfamiljshus.
Den 2 oktober 2008 beslutade
regeringen att upphäva det olyckliga
Allmänna råd om fastighetsboxar som
Post- och telestyrelsen beslutat om.
Frågan har utgjort en följetong i SBC
Direkt under flera år.
Bostadsorganisationerna SBC, HSB,
Fastighetsägarna Sverige, Riksbyggen,
Hyresgästföreningen och SABO har
under många år varit mycket kritiska
mot att Post- och Telestyrelsen via ett
allmänt råd ville tvinga alla fastighetsägare och boende att installera fastighetsboxar i alla trapphus i Sverige senast den
1 januari 2011. Totalt skulle det handla
om 200 000 trapphus och omfatta cirka
2 miljoner hushåll till en kostnad av
flera miljarder kronor.

– Vi är inte villiga att på något sätt
begränsa omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten. Människor
måste få sin post utdelad i enlighet med
de regler som gäller. Installation av fastighetsboxar ska i framtiden precis som
i dag ske på frivilliga grunder, säger
infrastrukturminister Åsa Torstensson.
SBC hälsar regeringens besked med
glädje:
– Det här visar att förnuftet segrar. PTS
ställningstagande var fel ur många aspekter, säger Göran Olsson, vd för bostadsrättsorganisationen SBC, i en kommentar.
– Det visar också att det lönar sig att
kämpa emot felaktiga beslut, och
att regeringen lyssnade på reaktioner från oss som skulle beröras.
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så påverkas er förening
I dessa dagar frågar många hur
den finansiella krisen påverkar
bostadsrättsföreningarna och
dess medlemmar. Det enkla svaret är – troligen inte alls, om man
inte själv gör något drastiskt.
Riksbanken, Finansinspektionen,
bankerna och Regeringen är ense; det
svenska systemet är mycket starkt. Men
några kommentarer är ändå på sin plats,
även om det är svårt att förutse både
framtiden och alla eventualiteter. Många
är oroade av de kortsiktiga farorna,

men sannolikt kommer föreningen inte
drabbas av de långsiktiga sviterna av en
åtstramad ekonomi.
LÅNEN
Lån till föreningens hus och medlemmarnas lägenheter är nödvändiga. Om en
bank går i konkurs finns bankkundernas
lån kvar i konkursboet. Dessa bygger på
ingångna avtal som i sig är en tillgång
som säljs vidare till någon annan bank
utan att man som kredittagare påverkas.
Därför kommer normala bostadslån att
fortsätta löpa. Både föreningens lån och

medlemmarnas lån är alltså skyddade.
Inte heller vid 1990-talets kris – som sades
vara orsakad av att fastighetsmarknaden
var extremt överbelånad – sades några
bostadslån upp, enbart lån till kommersiella fastigheter. Det finns anledning vara
lugn i detta avseende.
RÄNTORNA
Bankernas räntor för bostadsräntorna
har gått upp, det uppges att räntorna
blivit cirka 1 procent dyrare på grund av
krisen. Numera är det Riksbanken som
styr räntesättningen och förväntningarna
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finanskrisen

så påverkas er förening
PRAKTISKA VARDAGEN
Men det är sannolikt att det ändå
är ett högre ränteläge som orsakar
de största problemen genom högre
boendeutgifter för medlemmarna.
Bostadsrättsföreningen kan i sig vara
säker på att få in avgifterna från medlemmarna genom den så kallade ”legala
panträtten”. Den innebär att bostadsrättsföreningen ”går först i kön” efter till
exempel en personlig konkurs. Men en
mer kärv situation kan också få andra
konsekvenser. Nya projekt, som till exempel att höja insatserna, blir otvetydigt
jobbigare att driva. De enskilda medlemmarna undviker nog i de flesta fall att
fatta några ekonomiska beslut i dagsläget.
Föreningen har alltid en skyldighet att
underrätta bankerna som lånat pengar
till medlemmen om eventuella brister
i betalningen av föreningens avgifter.
Föreningens noteringar om medlemmarnas pantsättning av sina lägenheter
spelar inte samma roll i en marknad
som går uppåt som i en lågkonjunktur.
Försäkra er om att föreningen har fungerande rutiner för detta.
Om föreningens lokalhyresgäster
börjar få svårt att betala hyran i tid
finns det anledning att se upp. Beror
bristerna på att företaget håller
på att komma på obestånd
eller handlar det om
klassiskt slarv?
Bör föreningen
försöka driva in
hyresskulderna
medan det ännu
finns något att
få, eller bör
man avvakta?

Blir man av med en hyresgäst gäller det
att ersätta denne. Går det att teckna
hyresavtal med en ny hyresgäst till
samma hyresnivå, går den att höja eller
måste man sänka hyran?
PENGAR PÅ BANKEN
Om någon bank – mot all förmodan
– skulle gå i konkurs finns den så kallade
statliga insättningsgarantin för maximalt 250 000 kronor. Garantin gäller
både enskilda medlemmar och juridiska
personer, alltså även för bostadsrättsföreningar. Problemet med garantin
är dels beloppsbegränsningen samt
att de skyddade pengarna blir låsta
under relativt lång tid, troligtvis minst
ett halvår då konkursen utreds etc.
Insättningsgarantin gäller inlåningen på
normala bankkonton, men inte övriga
finansiella instrument och sparformer
som till exempel fonder eller aktieindex
obligationer. Är ni oroliga, hör med den
bank som sålt placeringen, även om det
kanske inte är så mycket man i dagsläget
kan göra för att säkra pengarna.
PENGAR HOS FÖRVALTAREN
Många föreningar har sin likviditet
placerad hos – eller med hjälp av – sin
ekonomiska förvaltare. Det finns i dag
inget som tyder på att dessa företag skulle
komma på obestånd. Men vad händer om

banken där förvaltaren placerat pengarna skulle gå omkull? SBCs ekonomiska
förvaltning har inlåningskonton för
bostadsrättsföreningar som i sin tur är
placerade som klientmedel i bank. Varje
enskild förenings klientmedelskonto
omfattas i detta fall av den statliga insättningsgarantin. Kolla med er egen förvaltare om vad som gäller för er.
FÖRENINGENS STABILITET
Överlåtelsepriser för lägenheter kan alltid
gå upp eller ner, även om vi under de
senaste 15 åren sett en närmast osannolik
uppgång. Även om priserna faller radikalt
sitter de flesta föreningar mycket tryggt,
trots att enskilda medlemmar kanske
tvingas flytta och sälja med förlust. Så
länge lägenheterna i föreningen över
huvud taget har ett värde och går att sälja
– och dit är det långt med dagens bostadspriser – kommer det alltid in nya medlemmar i föreningen och bidrar till att betala
gemensamma kostnader. Därför går inte
normala bostadsrättsföreningar längre
i konkurs. Men fallande priser kan ändå
innebära problem; fallande fastighetspriser kan till exempel göra det svårare att få
lån till underhåll och ombyggnad. Så även
i dag står sig den gamla regeln att det är
bättre att ha små lån än stora.
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är att räntan – särskilt med tanke på att
konjunkturen försvagas snabbare än
experterna förväntat – snarare kommer
att sänkas än höjas. Det lär dock inte
finnas någon risk för att räntorna rusar
iväg mot tvåsiffriga belopp. Under 1990talskrisen var de bakomliggande faktorerna helt annorlunda.

Mönsterstadgarna

FÖRNYADE
SBCs så kallade mönsterstadgar är förebild för väldigt många
bostadsrättsföreningar. Baserat på erfarenhet av problem och
frågeställningar som finns i föreningarna – och aktuell lagstiftning
– utgör de en bra grund för de flesta.
MÅNGA FÖRENINGAR använder hela
texten och gör den till sin egen, andra
modifierar stadgarna efter den egna
föreningens förutsättningar. Stadgarna
finns kostnadsfritt för nedladdning
i wordformat på SBCs medlemssidor på
www.sbc.se.
Målsättningen med SBCs mönsterstadgar är att de ska vara enkla
att förstå, tydliga och exakta. Men
samtidigt ska medlemmarna kunna
hitta svar på vanliga frågor utan att
behöva läsa lagtext. Därför har stadgarna kompletterats med förtydliganden som inte alltid fyller någon
juridisk funktion – det är informativa
förtydliganden av lag och föreningsrättslig praxis. I de nya stadgarna har
språket lättats upp och texten indelats
i olika områden där varje paragraf har
en rubrik med tillhörande innehållsförteckning. Ska stadgarna fungera ska de
också läsas och förstås av medlemmarna
i föreningen.

De nya stadgarna innehåller kanske
inte några avgörande ändringar – i
jämförelse med de nuvarande mönsterstadgarna från 2004 – att de motiverar
omedelbara ändringar enkom för dessa
uppdateringar. Men ska ni ändå ändra
i era stadgar finns det all anledning
att ladda ner och studera
denna nya version.

NÅGRA AV DE VIKTIGARE ÄNDRINGARNA:
 Föreningens stadgar är mycket viktiga och
ska helst också vara lättillgängliga. Nu har
varje paragraf fått en egen rubrik och en
förtydligande innehållsförteckning som
även är uppdelad i områden har tillkommit. Detta för att det ska vara lättare att
hitta det man söker efter.
 De nya stadgarna öppnar en möjlighet för
föreningen att välja in en extern ledamot

i styrelsen. Vissa föreningar har svårt att
få ihop tillräckligt antal ledamöter. Då kan
det vara bra om man kan anlita någon
”utomstående” för styrelsearbete.
 För att begränsa möjligheterna till ”kupper”, det vill säga att föreningsstämmorna
används som plattform för kanske vältaliga ”medhjälpare”, ger lagen möjlighet
att begränsa närvarorätt och röstning

genom fullmakter. I praktiken har dock
nuvarande skrivningar upplevts som alltför strikta. De nya stadgarna ger därför
möjlighet utvidga kretsen som kan vara
ombud och biträde på stämmor samt att
göra det möjligt för en medlem att ha
två fullmakter, i stället för som i de flesta
stadgar i dag, att en medlem endast kan
ha en fullmakt.

En bostadsrättsförenings verksamhet styrs av bostadsrättslagen (BRL) och
föreningslagen (LEF). Där står att alla bostadsrättsföreningar måste ha registrerade
stadgar. Lagarna innehåller en hel del detaljregler men i många fall föreskriver
lagen att varje förening själva genom stadgar kan bestämma vad som gäller.

LAGEN

STADGAR STADGAR
TILL EXEMPEL SÄGER BRL att man som
medlem svarar för det inre underhållet
om inte stadgarna anger något annat.
Sedan är det upp till föreningens stadgar
att precisera vad som är inre respektive
yttre underhåll. Vem ansvarar exempelvis för den trasiga ringklockan? Vem ansvarar för
rökgångarna från öppna
spisar? Alla föreningar kan
i princip välja den lösning
eller formulering som passar
dem, men för att förenkla
arbetet i varje enskild förening
så har SBC förslag på mönsterstadgar som kan antas av enskilda
föreningar. Att utgå från en beprövad
mall underlättar tolkningen av stadgan
och föreningen kan vara säker på att
stadgan uppfyller lagens krav.
STADGARNAS UPPGIFT
är alltså att förtydliga det som står
i lagen. I andra
situationer
finns det däremot ingenting
att falla tillbaka på i lagen,
där ska stadgarna
i stället ange hur det
ska hanteras. Det gäller
till exempel årsavgifterna,
där det av stadgarna ska
framgå grunden för hur årsavgiften beräknas.
Om det mot förmodan skulle vara
så att stadgarna inte stämmer överens
med lagen så går lagen före. Precis som

lag gäller stadgarna mot medlemmarna
– detta oavsett om medlemmen faktiskt
har läst dessa eller inte. Som medlem i
en förening vet man att det finns stadgar och har därför att följa dessa.
EN FÖRENING KAN naturligtvis ändra
sina stadgar. Det görs av stämman
som är föreningens högst beslutande
organ. Huvudregeln – som dock sällan
kan tillämpas – är att stadgeändring
sker på en stämma där det krävs att
samtliga medlemmar i föreningen är
med på beslutet. Det räcker alltså inte
med samtliga närvarande på stämman.
Alternativt, och mycket vanligare, är att
stadgeändringar görs genom beslut på
två på varandra följande stämmor, den
första med absolut majoritet (mer än
50 procent) och den andra med minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna
på stämman. För vissa ändringar krävs
högre majoritet. Vill man exem-

pelvis ändra grunden för årsavgiften
krävs tre fjärdedels majoritet av avgivna
röster. För beslut om att begränsa överlåtelserätten så måste alla medlemmar
vara med på det, trots att det beslutas
på två stämmor.

Varför inte ändra
STADGEREGELN OM UNDERHÅLLSFOND?
Egentligen borde stadgereglerna om underhållsfonder ändras.
Men det vill inte Bolagsverket.
AV TRADITION HAR de flesta bostadsrättsföreningar en ”Fond för yttre underhåll”.
Tidigare låg denna fond som en kostnad i
resultaträkningen – man tog alltså en kostnad under året som avsåg framtida utgifter. Men 2003 kom Bokföringsnämnden,
det statliga organ som tolkar regler och
bestämmer hur bokföring ska ske, med
ett ”Allmänt råd” som på goda grunder
konstaterar att fonderingar inte är en
kostnad, utan ska ses som en del av årets
resultat och redovisas direkt inom ”Eget
kapital” i balansräkningen.
Även för dem som dagligen arbetar
med ekonomi var det svårt att direkt inse
innebörden i dessa bokföringsåtgärder.
Men i dag står det alltmer klart
– utfästelserna som bostadsrättsföreningarna gör om så
kallade avsättningar till en
underhållsfond fördunklar
snarare än förklarar förutsättningarna för att klara underhållet av huset. De fonder föreningar
låter skapa har föga gemensamt med
det vanligt folk kallar fonder.
MEN – DET SOM BETYDER NÅGOT när
man behöver pengar för till exempel en
underhållsåtgärd är hur mycket pengar
man har, hur förmögen föreningen är
– det vill säga det som redovisas i balansräkningen som summa eget kapital. Om
man tar av årets resultat och gör en
avsättning till en fond redovisas detta
på två rader; fonden plus årets resultat, men förmögenhetssumman,
egenkapitalet förblir det samma.
Avstår man från fondavsättning,
eller gör en liten avsättning, eller
mycket hög varierar relationerna
mellan ”fonderade medel” och
årets, eller ackumulerade resultat,
men summan förblir den samma. Och
det är summan, hur rik man är, som är

det intressanta – inte hur man väljer att
bokföra på det ena eller andra sättet,
eftersom förutsättningarna för att
underhålla huset inte förändras! Det är precis samma
sak som i verkliga
livet: Man blir inte
ett dugg rikare för
att man stoppar sina
fattiga pengar i två plånböcker i stället för i en.
Denna fråga har dessutom
inga skattekonsekvenser, ingen
skatt påverkas av att man gör på
endera sätt.
DET KAN TILLÄGGAS att här handlar det
enbart om hur föreningens förmögenhet
redovisas i balansräkningen, inte om hur
föreningens pengar är placerade. Lika lite
som föreningens balanserade medel finns
på något bankkonto gör de fonderade
underhållspengarna det. Att man har
en ”fond” i redovisningen innebär alltså
inte att det finns öronmärkta pengar som
väntar på att tas i bruk!
Men de vanliga medlemmarna tror
naturligtvis, men helt felaktigt, att
förutsättningarna för att till exempel
byta stammar är bättre om en större
post är avsatt till en underhållsfond.
För att undvika dessa missförstånd
vore det bättre om man talade klarspråk
och redovisade föreningens tillgångar så
enkelt som möjligt – på ”en rad”.
MEN – BOSTADSRÄTTSLAGEN kräver
fortfarande att ”de grunder enligt vilka
medel skall avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens hus” ska
anges i föreningens stadgar.
För att tillfredsställa detta krav har
de flesta föreningar stadgeskrivningar
som antingen anger att en fondering ska
ske med en fast procentsats av taxerings-

värdet, alternativt i enlighet med en
underhållsplan. Enligt vår mening bidrar
inte dessa formuleringar direkt till att
skingra de missuppfattningar som råder
om underhållsfonder eller vad som avgör
förmågan att underhålla huset.
MEN BOLAGSVERKET, som ska granska
och godkänna alla stadgar för bostadsrättsföreningar, godkänner än så länge
inte några alternativa formuleringar i
detta avseende. Så för att inte fördröja
införandet av SBCs reviderade mönsterstadgar som presenteras i detta
nummer, låter vi ”fondskrivningarna”
stå kvar oförändrat från tidigare stadgar. Vi gjorde tidigare ett försök med en
alternativ skrivning som inte godkändes
av Bolagsverket. Men nya formuleringar
som tydliggör frågan om fonderingar och
avsättningar för att underhålla föreningens hus är således att vänta.
Och eftersom det egentligen inte
spelar någon roll om man gör eller
inte gör, respektive hur stor avsättning
föreningen gör, så är ju frågan om
stadgeformulering egentligen inte heller
av någon större vikt! Vad som spelar roll
är hur föreningens samlade förmögenhet ser ut och eventuellt ändras.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Box 1353, 111 83 Stockholm

Höjd gräns för uttagsbeskattning
FÖR ATT DET INTE SKA vara billigare
att låta egen anställd personal sköta till
exempel reparation, underhåll, byggnadsarbete, städning och fastighetsskötsel än
att köpa in motsvarande tjänster så finns
det en speciallagstiftning som drabbar
bostadsrättsföreningar med egen anställd
personal.
Om värdet av de tjänster, till exempel
fastighetsskötaren utför – förutom eventuell förvaltning – uppgår till mer än
150 000 kronor per år så ska dessa tjänster

momsbeläggas från första kronan genom
så kallad uttagsbeskattning.
För kostnader under fribeloppet
150 000 utgår ingen momsplikt. Nu
föreslår regeringen att gränsen höjs till
300 000 per år och det ska gälla från
den 1 januari 2009. Sannolikt betyder
detta minskat momskrångel för ett
antal mellanstora bostadsrättsföreningar. Sök på ”uttagsbeskattning” på
www.skatteverket.se för ytterligare
information.

Hovrätten säger ja
om dörrbyte
ÄR LÄGENHETSDÖRREN en fråga för
den enskilde ägaren av bostadsrätten
eller för föreningen? Svaret är att båda
är berörda. Visserligen krävs ett stämmobeslut för byte av lägenhetsdörren men
även medlemmens godkännande.
I Uppsala beslutade en bostadsrättsförening på årsstämman att byta ut samtliga
ytterdörrar till lägenheterna. En medlem
menade att detta inte var förenligt med
föreningens stadgar och gick därför
till hyresnämnden för att få beslutet
upphävt. Medlemmen hävdade att föreningen endast skulle byta dörrarna hos
dem som ville ha nya. Föreningen i sin
tur ansåg att bytet var en del av underhållet. Hyresnämnden godkände stämmo-

beslutet
och skriver att
dörrbytet är
skäligt för
bostadsrättsinnehavaren.
Medlemmen
överklagade
därefter beslutet
till hovrätten
men de gjorde
samma bedömning
som hyresnämnden
och avslog därför
överklagandet.

Bopriserna driver
inte inflationen

Basbeloppet
höjs

SCB KONSTATERAR och hänvisar till en
rapport från Riksbanken, att bostadsprisernas utveckling har mycket liten
inverkan på inflationen. Mellan 1995
och 2007 har bostadspriserna i reala
priser i princip fördubblats, medan
hushållens konsumtionsutgifter inte
har ökat med mer än sammanlagt
30 procent. Och under åtminstone
början av 2000-talet var prisökningarna
rekordartade, samtidigt som inflationen
var mycket låg. Så om nu bostadspriserna sjunker eller står stilla så lär inte
heller det påverka inflationssiffrorna.

PRISBASBELOPPET, eller som det i
vardagligt tal kallas basbeloppet, höjs
från den 1 januari 2009 till 42 800
kronor (höjning med 1 800 kronor,
eller 4,39 procent). Uppenbarligen har
inflationen åter tagit fart. Detta är
den största höjningen på många år. De
senaste åren har basbeloppet legat still
eller höjts med cirka 400 kronor. En del
av höjningen lär bero på att SCB räknade
fel på prisutvecklingen på skor under
juli månad, men i dag ligger inflationstakten på 4,3 procent.

FRÅGOR & SVAR

?

Undrar hur vi ska ställa oss till en
tvist som har uppstått mellan två
medlemmar. Den ena som är under
inflyttning bygger om och den andra
som bor under säger att taket nu visar
sprickor i målning med mera. Nu hotar
de att stämma varandra. Förväntas det
att vi som förening ska agera?
Svar: Strikt juridiskt gäller skadeståndsrättsliga principer om medlem A vållar
skada i medlem B:s lägenhet.
Det borde alltså inte vara
föreningens sak. Men frågan
är om inte föreningen borde
intressera sig i viss utsträckning. Om lägenhet B skadats
kanske skador även har drabbat
trossbotten eller bärande väggar, fasader etcetera. Föreningen
bör nog be om tillträde till båda
lägenheterna för besiktning. Ser
det oroande ut bör ni ta dit en
fackman som får göra en bedömning. A har självfallet inte rätt att
utföra åtgärder som skadar föreningens hus.

?

Vi har fått indikation på att
en ny köpare eventuellt har
sysslat med narkotikahandel. På vilka grunder kan
vi säga nej till medlemskap? Det finns inga
betalningsanmärkningar.
Hur hanterar vi frågan?

Svar: Den som vägras medlemskap i en
förening kan inom en månad från det han
fick beskedet föra frågan till hyresnämnden. Detta betyder att i sista hand måste
en förening vara beredd att styrka att den
haft anledning säga nej till medlemskap.
Lösa rykten eller anonyma uppgifter duger
inte. Det måste vara mer handfast information. Om till exempel aktuell person har
blivit vräkt från en hyreslägenhet på grund
av narkotikahandel är det ett starkt skäl.
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