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Nytt regeringsförslag för seniorboende:

DISKRIMINERINGSLAGEN
KAN ÄNDRAS
förutsättningarna för många
seniorboende kan bli annorlunda
om regeringens förslag blir verklighet. föreningarna får även i framtiden själva bestämma den lägre
åldersgränsen, men att säga nej till
nya medlemmar som har passerat
en viss ålder kommer att räknas
som diskriminering.
innehåller ändringar i diskrimineringslagen, och som främst rör åldersgränser. Ändringarna har sin utgångspunkt
i den utredning som kom förra året och
som Bostadsrätterna Direkt uppmärksammade i nummer 1 2012. När nu
regeringen sannolikt väljer att införa en
övre åldersgräns som diskrimineringsgrund i lagstiftningen kommer det att
påverka seniorföreningarna. I värsta fall
kan medlemskapsprövningen bli godtycklig och rättsosäker.
Det finns ett antal olika kategoriboenden som i sina stadgar bestämmer
att lägenheterna ska upplåtas för till
exempel seniorer, ungdomar eller allergiker. Många seniorboenden har regler som säger att bostadsrättsköparna
måste befinna sig inom ett visst åldersspann när de ansöker om medlemskap.
Syftet är gott: bostadsrätt bygger på att
medlemmarna hjälps åt och det behövs
även i ett seniorboende. Med alltför
gamla och sjuka nyblivna medlemmar
finns det ingen kvar som kan dra det
ibland tunga lasset i styrelsen.
i kommEntarErna till lagförslaget

resonerar regeringen kring åldersspann.
De accepterar att det finns åldersspann
där det är motiverat, men att sätta en
övre åldersgräns vid inträdet i föreningen skulle strida mot likabehand-
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rEgEringEn har lagt förslag som

lingsprincipen. Diskrimineringslagen
innehåller redan i dag en rad undantag
där syftet bedöms som viktigt, till exempel särbehandling för att uppnå jämnare
könsfördelning. Det motiverar inte att
enbart med hänsyn till hög ålder neka
medlemskap därför att personen inte
kan vara behjälplig i föreningsarbetet.
Hur föreningarna ska lösa frågan ger
regeringen ingen ledtråd om. Huruvida
det innebär att föreningarna själva ska

avgöra om en person är tillräckligt frisk för att bli medlem, eller
om föreningen måste acceptera alla
nya medlemmar över en viss ålder,
framgår inte heller av regeringens
kommentarer. Den person som ansöker
om medlemskap i en bostadsrättsförening och får nej, har alltid rätt att gå
till Hyresnämnden för att få sitt ärende
prövat. Och Hyresnämndens beslut går
att överklaga.

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100
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Så väljer du
rätt förvaltare
Många upplever det som en omfattande process att byta ut föreningens
förvaltare, och är inte på det klara över vilka krav som ska ställas på en
potentiell uppdragstagare. Diskutera i styrelsen vilken typ av service ni
behöver och håll ett öga på transaktionskontot.
En förening har alltid möjlighet att

med jämna mellanrum utsätta ett förvaltningsavtal för omprövning. Eftersom det
krävs en hel del arbete att byta förvaltare låter föreningarna det mesta rulla på
om det inte finns ett avsevärt missnöje.
När det väl kommer i läge för en omprövning av förvaltningsavtalet är föreningarna först och främst inriktade på priset,
och missar många gånger alla andra värderingsfrågor som till exempel trygghet
och kompetens. Den enkla vägen är att
välja den billigaste förvaltaren, vilket är
kortsiktigt men enklast att försvara inför
medlemmarna.
Vid en offertförfrågan blir många
föreningar varse om att det är en svårgenomtränglig djungel att ta del av
överambitiösa avtal. Utifrån många förvaltares utgångspunkter är det ett sätt
att bereda väg för extraräkningar.
Grunden inför en offertrunda är att
styrelsen behöver diskutera hur de vill
arbeta. Hur modernt vill styrelsen arbeta? Hur ofta vill vi ha rapporter? Vill vi
ha möjligheter till särredovisning av olika hus eller vill vi ha möjligheter till att
följa upp större byggprojekt? Är föreningens lokaler momspliktiga? Har föreningen anställd personal som kräver särskild
redovisning och inleveranser av sociala
avgifter? De flesta föreningar vill ha ett
fast pris där allt är inkluderat, men förvaltningsbranschen erbjuder få verkligt
totala priser.
Alla förvaltare måste på något sätt
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hantera föreningens penningflöde.
Förvaltarna väljer olika metoder för
detta, men gemensamt är att de kommer
åt föreningens pengar. Avgifter och hyror
betalas in och räkningar betalas ut och
för att allt ska flyta smidigt måste förvaltaren hantera dessa pengar genom fullmakt eller genom att alla pengar förs till
konton som tillhör förvaltaren. Här är
lösningen transaktionskonton som normalt inte ger någon ränta eller mycket
låg ränta. När föreningen frågar förvaltaren om räntan blir svaret att de behåller räntan eller att ränta utgår från en
viss dag i månaden. Konstruktionerna
varierar och det kan vara svårt att exakt
beräkna vad det betyder. Räntan kan
uppgå till avsevärda belopp under ett år
och den måste rimligtvis läggas till eller
dras av vid jämförelsen av de priser som
olika förvaltare tar för att få rätt verkligt pris.
En annan aspekt är hur säkra pengar-

na är hos förvaltaren. Kan förvaltaren
använda pengarna i sin egen verksamhet
eller är de åtskilda och att betrakta som
redovisningsmedel som är skyddade vid
obestånd hos förvaltaren? Har förvaltaren försäkrat sig mot förmögenhetsbrott?
Kan förvaltaren ersätta föreningen i händelse av förskingring? Räcker verkligen
pengarna till att ersätta alla förvaltarens
kunder? Kom ihåg att en förvaltare ofta
förvaltar många föreningar. Sker några
oegentligheter med föreningarnas pengar är det många föreningar som drabbas

och därmed många som slåss om pengarna. Försäkringen måste alltså täcka en
situation som handlar om mycket pengar.
Genom åren har det funnits förvaltare
som lagt beslag eller ”lånat” föreningarnas pengar och sedan inte haft möjlighet att lämna tillbaka dessa. Lita inte
enbart på förvaltarens uppgifter utan
fråga banken hur de ser på kontot.
Nästa fråga är hur utvecklat för-

valtningssystemet är. Vi är alla olika
och har olika behov och kunskap, men
utvecklingen går ändå mot att kunna
hantera attester över nätet och att när
som helst på dygnet kunna titta på redovisningen som ständigt ska vara uppdaterad. Vill styrelsen slippa att posta
kuvert för att skyffla räkningar fram
och tillbaka måste förvaltaren erbjuda
inläsning av fakturor. Behoven ser dock
olika ut, och det kan vara onödigt att
betala för teknik som föreningen inte
använder. En del föreningar uppskattar
i stället en utvecklad personlig service
direkt med sin förvaltare. Om den
personliga kontakten upplevs som
viktig är det därför inte fel att be att
få träffa den person som ska sköta
föreningens ekonomi. I andra föreningar finns en motsatt inställning där så
lite kontakter som möjligt är det bästa
och det ska bara fungera.
När det gäller redovisning finns det

alltid många synpunkter. Många är de
som gärna komplicerar till det som
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i grunden handlar om att föra bok över
intäkter och kostnader. Man vill diskutera synpunkter från revisorn. Hur ser
servicen ut? Kan man lätt nå förvaltare?
Stänger de kontoret på sommaren för
semester eller finns det alltid service?
Kan man få hjälp utanför kontorstider?
Detta är viktiga frågor man bör ställa
sig eftersom styrelsen har annat att syssla med än bostadsrättsföreningen. Det
är svårt att bilda sig en uppfattning om
detta men fråga efter referenser, som
alltid är ett effektivt sätt att skaffa sig
information på.
Även om redovisningen kan vara för-

hållandevis enkel bör en förvaltare ha
personal som man kan diskutera lite
mer avancerade redovisningsfrågor med.
Detta kräver att de har god utbildning
och erfarenhet. Förvaltaren bör även
kunna medverka på stämmor och där
på ett trovärdigt sätt redogöra för ekonomin. Minst av allt vill styrelsen ha en
förvaltare som har svårt att tänka i nya
banor och som hellre lyssnar på reviso-

rerna. Det är inga
oöverstigligt svåra
frågor, men ekonomen bör vara
flexibel i sitt tankesätt och konstruktivt bistå
föreningen med
råd och att argumentera mot revisorer. Ekonomen
bör kunna bistå
med konstruktiva och hållbara lösningar som innebär
att föreningen inte i
onödan uttaxerar avgifter av medlemmarna.
Föreningen behöver vara medveten
om att det varken
är den ekonomiska förvaltaren eller
revisorn som bestämmer, utan i stället styrelsen som talar om hur

de vill ha det, och sista ordet har medlemmarna på årsstämman.
Föreningar är ofta ute i sista minuten.
Det ligger i sakens natur när man har en
massa andra saker i livet att sköta och
i en pressad tillvaro är det lätt hänt att
föreningen kommer i sista hand. Här
måste det också finnas en beredskap
för exempelvis snabba betalningar av
fakturor som blivit liggande. Det är bra
att ställa frågan hur det fungerar och
i vilken omfattning handpåläggning
kan ske.
När styrelsen sammanfattar sina
intryck är det viktigt att kunna dra
slutsatsen att förvaltaren är en kompetent och pålitlig partner. När allt kommer omkring så är främsta anledningen
till att föreningarna köper upp tjänster bristen på tid. Det får aldrig bli så
att förvaltaren upplevs som motståndare i stället för partner eller att diskussionerna med förvaltaren tar mer tid i
anspråk än om man inte hade lämnat
bort förvaltningen.

Snabbguide 7 tips för att lyckas
Vad vill ni ha hjälp med? Kartlägg
föreningens behov och låt det
bestämma vilken typ av förvaltare ni
söker.
Vilken service vill ni att förvaltaren ska erbjuda? Är till exempel
skanning av fakturor viktigt? Betala
då för det men välj bort om ni inte vill
ha det.
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Titta inte bara på priset. Trygghet
och kompetens lönar sig i längden.
Vad innebär förvaltarens transaktionskonto? Om det inte ger någon
ränta bör ni räkna in bortfallet i priset.
Hur stabil är förvaltaren?
Kontrollera på vilket sätt föreningens pengar skyddas.

Hur tänker förvaltaren när det
kommer till bokslutsdispositioner?
De behöver förstå att en bostadsrättsförening inte har samma behov som
ett företag.
Finns förvaltaren där när styrelsen
inte hinner med? Det är ju trots
allt därför föreningen köper tjänsten.
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Andrahandsuthyrning
engagerade på fullmäktige
När Bostadsrätterna höll sitt fullmäktige i slutet
av maj var frågan om regeringens förslag om
ändrade regler för andrahandsuthyrning uppe
på tapeten. Regeringens utredare Per Anders
Bergendahl redogjorde för sina förslag och
fick motta både ris och ros.
Utredarförslaget innebär
bland annat att en bostadsrättshavare inte behöver föreningens tillstånd för att hyra ut. Hyran sätts
efter lägenhetens marknadsvärde
och inte efter bruksvärdet såsom
i dag. Föreningarna ska förvisso
kunna bestämma om hur många
lägenheter som maximalt får vara
uthyrda samtidigt, men de får inte
säga nej till uthyrning om antalet
understiger 25 procent av antalet
lägenheter. Regeringen har därefter lagt ett lagförslag som liknar
de ändringar som utredaren Per
Anders Bergendahl pekat på, men
en viktig del är bortglömd i lagförslaget: den som handlar om att föreningen ska kunna ta ut en högre
avgift i samband med uthyrningen
för att på så sätt kompensera för
bortfallet av en arbetande medlem.
Fullmäktigeledamöterna fick
möjlighet att ställa frågor till
Bergendahl och det var tydligt
att det finns olika åsikter i
bostadsrättsförening-

arna om förslagen är bra eller
inte. Flera var kritiska till att
föreningen inte får bestämma om
detta själva och att staten ska lägga
sig i frågan. Det fanns också åsikter
om att det de facto finns många
tomma bostadsrättslägenheter,
och att om det blir mer gynnsamt
om dessa hyrs ut är det ett sätt att
minska bostadsbristen men också
bra ur ett miljöperspektiv.
Som organisation är Bostads-

rätterna negativa till att föreningarna får mindre att säga till
om och menar att regeringen
borde öppna upp för att föreningarna själva ska få bestämma om
friare andrahandsuthyrning.
Däremot ser Bostadsrätterna
positivt på en andrahandshyra
som motsvarar de kostnader som
bostadsrättshavaren har för lägenheten samt att föreningen ska kunna ta ut en högre avgift. Efter att
utredarförslaget blev känt har
Bostadsrätterna agerat

på en rad olika sätt: debattartiklar, remissvar, samverkan
med andra bostadsrättsorganisationer i frågan och uppvaktning av bostadsministern.
I remissvaret varnar

Bostadsrätterna för den märkliga situation som uppstår i mindre föreningar mot bakgrund av
den föreslagna regeln om att föreningar inte får säga nej till uthyrning om dessa inte överstiger 25
procent av antalet lägenheter. I en
mindre förening med till exempel
tolv medlemmar innebär det att tre
lägenheter ska kunna vara uthyrda vid varje tillfälle. Ofta består en
styrelse av fem personer och två till
tre suppleanter, och därutöver väljs
en till två revisorer. Med nio personer innebär det att samtliga måste
vara aktiva i föreningen och detta
är helt orealistiskt. Konsekvensen
kommer att bli mindre styrelser
som får arbeta betydligt mer.
Regeringen motiverar förslagen
med att man vill vända på varje sten
för att få fram nya bostäder. Planen
är att de nya reglerna ska börja gälla från 1 januari 2013.

Fakta
Fullmäktige hos Bostadsrätterna kan
närmast jämföras med bostadsrättsföreningens årsstämma.
De 51 ledamöterna är valda av
medlemsföreningarna och möts
åtminstone en gång per år.
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snabba frågor till …

Med drygt 6 000 medlemsföreningar
i sitt register är Bostadsrätterna
Sveriges största bostadsrättsorganisation. Resultatet är bland annat
engagerade styrelserådgivare med
omfattande erfarenhet och en
blandning av olika kompetenser.
Under 2012 presenteras en
medarbetare i varje nummer av
Bostadsrätterna Direkt.

Namn: Mats Lindbäck.
Bor: I bostadsrätt.
erfarenhet: 25 år med
bostadsrätt.

... Mats Lindbäck

som 21-åring lämnade Mats lindbäck sin födelsestad
köping för att flytta till stockholm. Därefter har han rört
sig inom studentorganisationer, bland hantverksföretag
och inom stadsbyggnad för att så småningom arbeta på
Bostadsrätterna som informationschef och styrelserådgivare.
Vad är det som gör jobbet på
Bostadsrätterna så intressant?

– Det är kombinationen av att
hjälpa människor i föreningarna
och samtidigt utnyttja mina
kunskaper om bygg, ekonomi
och föreningsliv, berättar Mats.
Och han har samlat på sig en rad
erfarenheter som han kan använda
sig av i arbetet.
Under tiden som ekonomstudent
engagerade han sig i studentrörelsen
för att så småningom bli vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer, SFS. Inom politiken har
han arbetat som landstings- och
borgarrådssekreterare i Stockholm.
sedan blev du tjänsteman inom
stockholm stad?

– Ja, jag hade ett antal tjänster
och jobbade med stadsbyggnad,
kommunikation och inom stadens
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dåvarande tekniska konsultverksamhet, men efter alla omorganisationer kände jag att det fick räcka
med att jobba inom staden, så jag
startade min egen firma och blev
kommunikationskonsult. Så småningom rekryterades jag till SBC
och nu är jag på Bostadsrätterna.
Vad är det bästa med bostadsrätt?

– Att människor samverkar
kring något som är näraliggande
och angeläget.
Utanför jobbet, vad är det som
engagerar dig då?

– Segling är mitt stora intresse,
både i Stockholms och Greklands
skärgård. Förutom naturupplevelsen
känner jag en total avkoppling när
jag seglar och det är häftigt att med
egen förmåga utnyttja naturens
element.

Rekordmånga
kursorter i
Bostadsrättsskolan
Det är lyckligtvis ett bra
tag kvar innan hösten
infinner sig, men redan nu
går det att anmäla sig till
Bostadsrättsskolans kurser.
förutom nya och återkommande kurser tillkommer ett
antal kursorter. På så sätt får
medlemsföreningar i sverige
nytta av kursutbudet.
undEr höstEn gEr Bostadsrättsskolan utbildningar i
Stockholm, Göteborg, Malmö,
Gävle, Halmstad, Helsingborg,
Luleå, Norrköping och Sundsvall.
– Inför varje termin ser vi över
var vi ger våra kurser, berättar
Bostadsrättsskolans rektor, Peder
Halling. Vi tittar på var våra medlemsföreningar finns, men håller
även kurserna för att visa för ickemedlemmar att vi finns.
En ny kurs är ”Att tolka stadgarna”. Att ha ändamålsenliga stadgar
är naturligtvis av stor betydelse för
både styrelse och medlemmar i
vardagen. Deltagarna ska lättare
kunna förstå sina stadgar, och kanske komma till insikt om det är
dags att ändra eller byta stadgar.
Kursen ”Bli en bra ordförande”
kommer tillbaka och självklart aktuell för den som är nyvald ordförande
i föreningen, eller för den som varit
med ett tag och funderar på hur
arbetet kan flyta på bättre. De
flesta kurser riktar sig till förtroendevalda i föreningen, men det finns
ett undantag: ”Livet i en bostadsrättsförening”. Den riktar sig till
medlemmar som vill veta mer om
hur det är att bo i bostadsrätt och
målet är att kursdeltagarna ska få
förståelse för de regler som omgärdar boendet i föreningen. En aktiv styrelse
gör rätt i att informera
medlemmarna om att
kursen finns.
Hela kurskatalogen
finns att ladda ner på
bostadsratterna.se/
bostadsrattsskolan, där
det också går att anmäla sig.
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Posttidning B
stockholm klara
returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, luntmakargatan 46,
111 37 stockholm

FRÅGOR & SVAR
Äger dödsboet
lägenheten?

?

I vår förening har en
medlem avlidit och
hennes tre barn har kommit överens om att en av
sönerna ska ta över lägenheten. När vi nu ska ha föreningsstämma, behöver vi
då skicka kallelse till alla
tre eller endast till den som
tillskiftats lägenheten? Vi
har inte fått in bevittnad
överenskommelse om arvskiftet av lägenheten och
har inte kunnat registrera
ny ägare och medlem. Är
det då fortfarande dödsboet som är ägare och kan
dödsboet företrädas av
den son som ska ta över
lägenheten? Vem är det
som har rösträtt vid stämman i detta fall?
svar: Det är först sedan föreningen fått in arvskifte och ansökan om medlemskap från
den som tilldelats bostadsrätten som ni kan bevilja medlemskap. Intill dess förfogar visserligen dödsboet över bostadsrätten, men utgångspunkten är
att dödsboet inte är medlem i
föreningen. Därmed har företrädare för dödsboet inte rätt
att närvara och rösta på stämman. Skulle dödsboet söka
medlemskap får ni pröva det
på vanligt sätt. Dödsbo räknas
som en juridisk person.

Kan styrelsen säga upp
avtalet?

?

kan styrelsen säga upp
ett avtal med vår leverantör av bredband och tv?
eller är det en fråga för en
föreningsstämma?
anledningen till att säga
upp avtalet är att omförhandla priset alternativt
hitta en annan leverantör.

frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post
till fraga@bostadsratterna.se

svar: Om det ursprungligen
var styrelsen som tog beslut
om avtalet kan den säga upp
det genom styrelsebeslut, men
om det var en stämma som
fattade beslut om att avtal
skulle ingås, med och beslutet
omfattade exakt vad som skulle ingå kan inte styrelsen på
egen hand säga upp avtalet.
Om stämman bara fattade ett
principbeslut om att avtal skulle ingås med den leverantören
kan styrelsen säga upp för
omförhandling. Vill emellertid
styrelsen bryta samarbetet
med leverantören och ingå
avtal med annan måste stämma besluta om detta.

När kan föreningen kräva
återställning av köksfläktar?

Felaktiga köksfläktar
– hur gör vi?

?

Vi har fem, sex medlemmar som har gjort om
sina kök och satt in fläktar
som man inte får ha, då vi
har ett ventilationssystem
som bara tillåter kolfläktar.
Detta uppdagades under
OVk i förra månaden. Hur
går vi tillväga?
svar: I grunden ska man naturligtvis följa OVK-råden, men
det handlar också om vilken
typ av ventilation ni har i
huset. Om ni har en gemen-

sam fläkt på taket, så kallad
mekanisk frånluftsventilation
finns uppenbar risk att separat anslutna fläktar förstör
för alla i huset – alltså bör ni
kräva att fläktarna snarast
ska bort. Här har styrelsen all
rätt att kräva att ursprunglig
ventilation återställs. Vid så
kallad självdragsventilation
har alla separata kanaler.
Då är risken inte lika stor att
man trycker matoset till grannarna och då finns en större
möjlighet att diskutera inom
huset hur ni vill ha det.

Vad gäller om
panträtten?

?

Jag har varit i kontakt
med styrelserådgivningen angående prövning av nya medlemmar.
Ni nämnde då att om en
medlem inte kan betala
avgiften har föreningen
en säkerhet i form av
panträtt i lägenheten.
Denna panträtt uppfattade jag att den i så
fall skulle gå före bankens
panträtt. Har jag uppfattat det rätt? Var i bostadsrättslagen är detta reglerat?
svar: Det föreskrivs i 7 kap.
16a § bostadsrättslagen.
Läs mer om detta på vår
webb, under Allt om
bostadsrätt – Faktabank –
Legal panträtt. Det är en
mycket stark panträtt.
Observera dock att om en
medlem inte betalar sin
avgift måste föreningen
underrätta de som har pant
i bostadsrätten om detta.
Annars riskerar föreningen
att förlora den legala panträtten.

Styrelserådgivning
finns för er
Har ni funderingar i styrelsen som
ni inte vet hur ni ska lösa? Då
finns Bostadsrätternas styrelserådgivning som svarar på hur ni
kan lösa problemen och komma
vidare. Styrelserådgivningen nås
på telefon 0775–200 100 och har
öppet vardagar klockan 9–12 och
klockan 13–15. Under juni–augusti
stänger den 30 minuter tidigare på
fredagar. Det går även att e-posta
till fraga@bostadsratterna.se och
få svar inom 24 timmar på vardagar.

10 000 kronor
till bästa uppsats
Stärk konsumentskyddet för köpare av nyproducerade bostadsrätter.
Det är slutsatsen som Martina IttéMuro drar i sin uppsats. Stiftelsen
Sveriges BostadsrättsCentrum, vars
verksamhet finns i nära anslutning
till Bostadsrätterna, har tilldelat
Martina sitt stipendium för bästa
uppsats. I dag saknas lagar som
reglerar de bokningsavtal som en
del byggare tillämpar. Itté-Muro
konstaterar att bokningsavtalen
strider mot gällande rätt och förespråkar ändrad lagstiftning som
ger en ökad trygghet för bostadsköparen.

Utredning om oäkta
bostadsrätt
Finansdepartementet har tillsatt
en utredning om oäkta bostadsrättsföreningar. Regeringar har
under lång tid förlängt lättnadsreglerna och utredningens uppdrag är att titta på en mer permanent lösning. Men att likställa
samtliga bostadsrättsföreningar,
och därmed avskaffa det som
kallas oäkta bostadsföretag,
ligger inte i utredarens uppdrag.
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