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Lagförslag om andrahandsuthyrning klart?

De nya lagarna kan radikalt
ändra livet i en förening
Turerna kring förslagen om friare andrahandsuthyrning har varit
många. Osäkerheten har varit stor för landets bostadsrättsföreningar.
– Regeringen borde tidigt ha tagit med branschorganisationerna
i diskussionen, säger Bostadsrätternas vd Göran Olsson.

Förslagen, som innebär en friare uthyrning av bostadsrättslägenheten,
lades fram av regeringen under våren.
Dessa fick kritik från bland annat
Bostadsrätterna. Ganska snart stod det
klart att förslagen inte hade en majoritet av riksdagspartierna bakom sig.
Regeringens taktik var då att baka in
lagändringarna i budgetpropositionen
för att på så sätt vara det förslag som
får flest röster i riksdagens kammare.
När detta skrivs har Sverigedemokraterna ställt sig bakom samtliga delar
av förslagen, utom den som säger att
bostadsrättsföreningarna inte behöver
tillfrågas vid uthyrning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har förhandlat
med regeringen men parterna har inte
lyckats komma överens.

Bostadsrätterna har bevakat de nya
reglerna om andrahandsuthyrning
under hela 2012, bland annat i nr 5, 6,
8 och 10. Läs mer på bostadsratterna.se
– här finns den senaste informationen
om när riksdagen tar beslut och när de
nya lagarna kan komma att gälla.

Vad har Bostadsrätterna varit mest kritiska
till?

– Grundproblemet med lagförslagen är
att de nya lagarna så radikalt skulle
ändra livet i en bostadsrättsförening,
säger Göran Olsson, vd på Bostadsrätterna. Vi är kritiska till att en boende
inte skulle behöva styrelsens tillstånd
för att hyra ut. När vi lyssnar på vad föreningarna säger är det speciellt denna
del de är kritiska till, men samtidigt
finns det ju de som välkomnar förslagen. Vi skulle hellre se att medlemmarna på en föreningsstämma beslutar om

det ska vara friare uthyrning, något som
lagligt sett inte går i dag.
Finns det något som är bra med förslagen?

– Vi har länge efterlyst en friare hyressättning. I dagsläget kan den som hyr ut
inte alltid vara garanterad att få en hyra
som motsvarar kostnaderna för lägenheten, men det föreslås nu, vilket är bra och
ligger i linje med hur det ofta går till i
praktiken.

Hur har Bostadsrätterna arbetat med frågan sedan förslagen blev kända?

– Vi har agerat på en rad olika sätt.
Som remissinstans har vi pekat på riskerna med förslaget. Sedan har vi skrivit ett antal debattartiklar. Vi har träffat bostadsminister Stefan Attefall och
sakkunniga på departementet. I frågan
samverkar vi med andra bostadsrättsorganisationer för att på så sätt ytterligare stärka vår röst.

Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

Därför är tydliga stadg
Stadgarna glöms lätt bort när styrelsen
är tveksam om ansvarsfördelning inom
föreningen. Förutom att veta vad som står
i stadgarna behöver styrelsen se till att
dessa är uppdaterade. Processen att ändra
stadgar är inte svår, men det finns en del
fallgropar.
Varje bostadsrättsförening måste

ha stadgar, som tillsammans är ett av
regelsystemen kring bostadsrätter.
Också ordningsregler kan i någon mån
sägas tillhöra dessa. Stadgarna kan ses
som ett avtal mellan medlemmarna
och vid köp träder den nye medlemmen
in i detta regelverk. Tyvärr är det få
som läser stadgarna inför ett köp och
förvissar sig om vilket innehåll stadgarna har i just den föreningen. Det kan
förefalla överflödigt eftersom alla stadgar vid en snabb blick ser lika ut, men
så är det inte.
En del föreningar har inte ändrat
sina stadgar och följt med lagstiftningsförändringarna. Ett exempel på detta är
pantsättningsavgifter och överlåtelseavgifter där möjligheter funnits länge
att ha sådana avgifter. Fortfarande finns
det föreningar som har missat att skriva in detta i sina stadgar trots att detta
är en förutsättning för att kunna ta ut
avgifterna. Samtidigt finns det hos föreningen ingen anledning att bli rädd för
att stadgarna skulle vara omoderna och
kanske strida mot lagen. En rimlig översyn går att göra inom föreningen. Ett
generellt råd är att göra en översyn av
stadgarna om dessa tillkom före 1991,
då den nuvarande bostadsrättslagen
tillkom.
Stadgar kan göras korta och stadgar

kan göras långa. Vad medlemmarna
väljer är delvis en smaksak men
också mycket traditionsbundet. Många
är ambitiösa och lägger ner mycket
arbete på att hitta bra formuleringar
på uppdelning av underhållsansvaret
mellan förening och medlem. Frågan är
vilken filosofi föreningen ska ha? Ska
stadgarna vara som en lärobok eller ska
de vara kortfattade och lättlästa och
med krav på att ha lagtexten vid sidan

om? Stadgar kan variera mycket
mellan olika föreningar, något som
varken allmänhet eller många mäklare
har insett eller bryr sig om.
Vitsen med stadgarna är att de
ska ge svar på frågor. När det kommer till vem som svarar för vad när
det gäller det inre underhållet är det
inte lätt att besvara, inte ens med bra
stadgar. Lagstiftarna har bestämt att
”Bostadsrättshavaren skall på egen
bekostnad hålla lägenheten i gott skick,
om inte något annat bestämts i stadgarna”. Då blir det stadgarnas uppgift
att definiera vad som hör till lägenheten. Det som sägs i bestämmelserna är
att man inte kan lägga ansvaret på medlemmar för ledningar som betjänar
mer än en lägenhet, det vill säga stamledningar. Inte heller kan medlemmar
ansvara för brandskador, ohyra eller
läckage från vattenledningar. Vad händer om kylen går sönder eller tapeterna börjar flagna? Ja, då är det ganska
säkert att medlemmen är den som både
får se till att reparation sker och som får
betala. Medlemmen anses vara ansvarig för både det periodiska och löpande
underhållet för ytskikt och inredning
i kök och badrum. Men vad händer om
ringklockan i dörren slutar att fungera? Eller om ytterdörren börjar bli dålig?
Inte ens med mer kvalificerade stadgeskrivningar är det alltid glasklart. Utan
tydlig stadgeskrivning och vid tolkningssvårigheter får ofta föreningen
ta ansvaret för underhållet av svårbedömbara detaljer. Tydliga och utförliga
stadgar är ett bra hjälpmedel om tvist
uppstår mellan förening och medlem.
Mycket av ansvaret faller på dem
som skrivit stadgarna från början. Ofta
är det en intresseorganisation, ett byggföretag eller en ombildare. De använder

Mönsterstadgar
Bostadsrätterna har tagit fram mönsterstadgar. Föreningen kan anta dessa helt,
eller anpassa dem efter de individuella
förutsättningarna. Alternativt kan dessa
ligga till grund när föreningen granskar
de egna stadgarna.
Ladda ner på www.bostadsratterna.se/
allt-om-bostadsratt /fordjupning

sig av mönsterstadgar som är ytterst
allmängiltiga och, som det ofta visar sig,
dåligt anpassade till föreningens verklighet. Detta kan man leva med eftersom stadgar alltid går att justera med
hänsyn till verkligheten eller ändrade förhållanden. Men det gäller att vara
försiktig med att laborera för mycket med stadgeändringar. Det är lätt att
ha synpunkter på delar av texten men
det är också lätt att gå fel och inte riktigt tänka igenom konsekvenserna av

dgeskrivningar viktiga
Hur går det till
att byta stadgar?
Ändring av stadgar är kringgärdat av en rad
bestämmelser. Framför allt är det inget styrelsen kan besluta om, utan alla ändringar
måste beslutas av medlemmarna på en
föreningsstämma.
Huvudregeln är att om alla medlemmar är
ense, och är närvarande på stämman fysiskt
eller genom fullmakt, kan föreningen fatta beslutet på en enda stämma. Detta inträffar sällan. I stället håller föreningen två på varandra
följande stämmor och på första stämman behövs en enkel majoritet, det vill säga mer än
hälften av de avgivna rösterna ska vara för ändringen. Därefter kan styrelsen skicka ut kallelse
till en ny stämma.
På andra stämman är kravet högre, då det
behövs en kvalificerad majoritet. I det flesta
frågor betyder det att 2/3 av de avgivna rösterna ska vara för stadgeändringen. Ingenting får
ändras i stadgetexten mellan stämma ett och
två. Det är viktigt att protokollet skrivs korrekt
och att kallelse skett korrekt. Stadgeändringen
börjar inte gälla förrän stadgarna har registrerats hos Bolagsverket som gör en noggrann
granskning av både stadgeinnehåll och formalia kring stämman. Kallelsen till stämman är viktig. Det enda säkra sättet att kalla till stämman
är att bifoga den fullständiga lydelsen av stadgeförslaget, både till stämma nummer 1 och 2.

olika ändringar. En del ändringar kräver följdändringar för att bli begripliga och tillämpbara. På stämman går det
inte att ”hitta på en massa saker”, utan
varje förslag till ändring kräver noggranna överväganden och avstämning
av lagligheten. Även de som inte har deltagit på stämman ska ha beretts möjlighet att känna till ändringarna. Ett bra
sätt är att kontrollera ändringarna med
Bolagsverket eller någon jurist som är
kunnig i frågorna.

Säkerhet för hyran
vad gäller?
Vid uthyrning av lokaler kan det många gånger finnas anledning att kräva en säkerhet för hyran. Skälen kan exempelvis
vara att det är ett nystartat företag utan tidigare verksamhet.
När det kommer till köpare av bostadsrättslägenhet gäller
annat, oavsett om den används som bostad eller lokal. Där har
föreningen sin säkerhet i den legala panten i lägenheten, vilket
vanligtvis är ett fullgott skydd.
När det handlar om en nyuthyrning av lokal kan föreningen ställa
krav på säkerhet. Men vid överlåtelser av hyreskontraktet i samband
med överlåtelse av en rörelse kan
föreningen däremot inte alltid begära säkerhet om inte detta ingått som
ett villkor i det kontrakt som överlåts. Om hyresgästens betalningsförmåga är tveksam bör man ändå
kunna ställa ett sådant krav för att
acceptera överlåtelsen. Samtidigt
innebär säkerheten en kostnad för
hyresgästen, vilket kan resultera i
lägre hyresintäkter. Rimligtvis bör
föreningen kräva en högre säkerhet
på en stor lokal än en mindre.
Vad är lämplig säkerhet? Enklast
är att kräva ett belopp motsvarande ett antal månadshyror i förskott
som deposition.
Föreningen kan som alterna-

tiv ställa krav på bankgaranti. En
sådan måste begränsas till belopp
exempelvis motsvarande tre eller
sex månadshyror, och ska gälla för
hyresgästens samtliga förpliktelser med anledning av hyresförhållandet.
En tredje väg att ställa säkerhet
kan vara en så kallad proprieborgen,
den är starkare än enkel borgen,
från exempelvis ägaren av det bolag
som hyr lokalen. För att acceptera
ett borgensåtagande bör man lämpligen undersöka den föreslagna
borgensmannens kreditvärdighet.
Styrelsen ska generellt tänka på
att säkerheten uttryckligen ska
omfatta inte enbart hyra utan även
ersättning för tiden efter det att
hyresgästen blivit uppsagd för
obetald hyra eftersom sådana krav

definitionsmässigt inte är att
betrakta som hyra. Det är även en
fördel om säkerheten kan omfatta kostnader för bristande återställande av lokalerna efter avflyttning.
Villkoret om säkerhet för hyresförhållandet ska skrivas in som en del
av hyreskontraktets bestämmelser.
Så här långt om hyreslokaler. När
det kommer till köpare av bostadsrättslägenheter, det vill säga vanliga
bostäder eller lokalbostadsrätt, är
det en helt annan sak. Att begära
säkerheter för årsavgifter till föreningen som krav på att medge medlemskap är olämpligt. Bostadsrätten
med dess värde ligger nämligen alltid, genom den legala panträtten
som säkerhet, med föreningens
bästa rätt för obetalda årsavgifter.
Föreningen är därför vanligtvis
garanterad att få igen sina krav
på årsavgifter och räntor.
I dag har det blivit vanligt att förälder hjälper barnet med banklånet
och därmed vill också båda bli medlemmar i föreningen. Föreningen
kan därmed också känna sig tryggare att månadsavgiften betalas.

k a pa s e f t e r s t r e ck a d e l i n j e n

Vad är en lämplig säkerhet om en förening ska hyra ut eller överlåta lokaler för affärsverksamhet?
Enklast är att kräva ett belopp motsvarande ett antal månadshyror i förskott som deposition.

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

Föreningar behöver
förebygga bränder
Under 2011 omkom 104 personer i bränder. Och under
första halvåret 2012 har 65 mist livet av samma orsak.
Ofta startar bostadsbränder i köket och då med torrkokning som främsta anledning. Bostadsrättsföreningen
kan minska risken för allvarliga bränder genom att ge
brandvarnare i present inför de kommande helgerna.
Bostadsrättsföreningar och

lägenhetsinnehavare är skyldiga
att förebygga bränder och se till
att begränsa skador. Styrelsen
behöver till exempel se till att
utrymningsvägarna i trapphuset
inte är blockerade, eller att det
inte finns brännbart material där.
Julgranar i husets entré är omdiskuterade – de är trevliga, men
farliga ur brandskyddssynpunkt.
Både plastgranar och naturliga
granar kan råka spärra den viktigaste utrymningsvägen om olyckan är framme. Bäst är naturligtvis
om granen kan ställas utomhus,
men ska det vara en inomhusgran
krävs eftertanke.

ndBra bra e
varnar
till bra
pris!

Som medlemsförening i
Bostadsrätterna
går det att köpa brandvarnare till
extra bra pris. Uniline säljer flera
modeller av brandvarnare med mer
traditionellt utseende, stora eller
små, med fem- eller tioårsbatterier.
Dessa fästes nära taket med skruv
eller kardborretejp.
Kom ihåg att rekommendationen

Styrelsen behöver informera
medlemmarna i föreningen om
brandriskerna, och om vad de
enkelt kan göra för att förebygga
bränder. Nu när helgerna närmar
sig är glömda ljus en vanlig
brandorsak. Och det är hög tid att
byta batteri i brandvarnaren och
kontrollera att den fungerar. En
fungerande brandvarnare är den
bästa försäkringen mot förödande bränder. Finns det ännu inte
brandvarnare i lägenheterna är
det självklart klokt att uppmana
medlem att installera sådana,
för de räddar liv och egendom.

40%
Kommunerna ska inte kunna ta
högre markhyra än 1,1 procent
av marknadsvärdet per år.

Nya regler
för tomträttsavgäld under
utredning
Bostadsrättsföreningar som
inte äger marken som huset
står på betalar en hög tomträttsavgäld. En ny utredning
lägger förslag som innebär
en årlig höjning, men fortfarande kvarstår faktumet
att det rör sig om skyhöga
belopp.

är att ha en brandvarnare i varje
rum samt i köket. Brandvarnarna
går att beställa via Unilines
webbplats, alternativt på telefon
08-665 31 95.
PDF-blankett finns på
www.uniline.se/bostadsratterna.
Information till bostadsrätthavare
om förebyggande av bränder i
bostäder hittas på dinsakerhet.se/
brand/Forebygga-brander.

När en förenings tomträttsavtal
löper ut, ofta efter tio år, brukar
det innebära en kraftigt ökad kostnad. Och högre kostnader resulterar i ökade månadsavgifter för
medlemmarna.
Förslaget är att avgälden i flerfamiljshus ska utgå från 40 procent
av tomtens marknadsvärde, ett
värde som ska kunna omvärderas
vart tionde år. Via en ränta bestäms
sedan avgälden. I genomsnitt ska
det inte bli några stora ändringar,
men här skiljer det sig mycket mellan kommunerna. En annan nyhet
är att under avtalets gång blir avgälden justerad via konsumentprisindex och höjningstakten jämnas
ut. Utredningen tar också upp frågan om de som har tomträtt ska ges
rätt att friköpa tomten, men här är
utredningen mer otydlig.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

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

Sälja privat – vad
ska vi tänka på?

så fall via den vanliga månadsavgiften. Vitsen med den
senare lösningen är att föreningen kan säkra att alla medlemmar verkligen har en heltäckande försäkring. Men att
ta ut engångsavgifter på detta
sätt går inte.

?

En av våra medlemmar
vill sälja sin lägenhet
privat, utan mäklare. Vad
behöver vi i styrelsen
tänka på i den processen?
Svar: Ur föreningen synvinkel
skiljer det sig ingenting jämfört med om lägenheten säljs
via mäklare. Föreningens uppgift är den sedvanliga medlemskapsprövningen.

Hur gör vi
med mögel?

?

Äger medlemmen
hela lägenheten?

?

Vi har en medlem som
har skrivit ett gåvobrev
till sin dåvarande flickvän
på en liten andel av sin
bostadsrätt. Någon medlemskapsansökan kom
aldrig in och därmed blev
heller inte flickvännen
accepterad som medlem
i föreningen. Kan vi utgå
ifrån att medlemmen äger
hela av lägenheten?
Svar: Ni kan bara utgå från att
den person som är noterad
som medlem i er medlemsförteckning är ägare till bostadsrätten. Finns bara ett namn så
finns bara en ägare. Att styrelsen fått höra talas om att
någon köpt eller fått del i
bostadsrätt saknar betydelse.
Det är bara de personer som
förvärvat andel i bostadsrätt
och beviljats medlemskap som
är medlemmar och därmed
innehavare av bostadsrätt.

Är vi skyldiga att
överlämna stadgar?

?

Vem är formellt skyldig
att överlämna stadgar
till nyinflyttade bostadsrättshavare?
Svar: Någon sådan skyldighet
finns inte. Det är vanligt att föreningen vid något tillfälle gjort

Ur föreningens synvinkel
spelar det ingen roll om en
lägenhet säljs med eller
utan mäklare.
i ordning en pärm som innehåller viss information om föreningen, med bland annat stadgar, och att denna pärm överlämnas av säljaren till köparen.
Annars kan föreningen lämna
ut stadgar på begäran.

Okej att debitera
via avgiften?

?

Vi har tagit in en offert
på en fastighetsförsäkring som inkluderar bostadsrättstillägg. Priset är
bra och frågan är om styrelsen kan besluta att föra
över kostnaden för bostadsrättstillägget på medlemmarna? Anta att vi drar
den på avgiften, säg en
gång per år. Våra stadgar
säger inget om detta.
Svar: Nej, så går det inte att
göra. Föreningen kan inte teckna bostadsrättstillägg för medlemmar och sedan debitera
dem särskilt för detta. Antingen
måste medlemmar själva teckna
tillägget eller så tecknar föreningen för kollektivet men föreningen betalar. Det finansieras i

Hur går man tillväga
rent praktiskt om en
bostadsrättsinnehavare
upptäcker mögel i sitt
badrum? Vems ansvar är
det att undersöka orsaken till detta och eventuella åtgärder? Ska den
boende själv anlita någon
firma för en bedömning
av åtgärder? I det här
fallet sitter mögelangreppen i takhöjd, i mötet
mellan väg och tak.
Vad vi vet så är det inga
fuktskador i övrigt.
Svar: Mögel är ett allvarligt
problem och orsaken kan
vara brister både i föreningens del av huset och hos
medlemmen. Till syvende
och sist faller ansvaret för
att åtgärda mögelproblem
enligt miljöbalken tillbaka på
föreningen som fastighetsägare. Men det kan vara rimligt att tillkalla experthjälp.
Krävs åtgärder från styrelsen
betalar föreningen experten,
handlar det om åtgärder
inne i lägenheten, ja då får
medlemmen stå för notan.

Anlita experthjälp om ni
upptäcker mögelskador.

Vi har bytt namn
till Bostadsrätterna
Förra året togs beslutet om
att byta namn från bostadsrättsorganisationen SBC till
Bostadsrätterna. Anledningen
var att få ett mer självförklarande namn samt undvika
sammanblandningen med SBC
Sveriges Bostadsrättscentrum AB.
Verksamheten är densamma som
tidigare, med styrelserådgivning,
bostadsrättsskola och andra
medlemsförmåner. I landet har
6 000 bostadsrättsföreningar
samt 15 000 bosparare valt att
bli medlemmar.

S föreslår bosparkonto
Ofta har Socialdemokraterna
fokuserat på en politik om hur fler
hyresrätter kan byggas, men det
senaste förslaget handlade även
om hur fler ska kunna äga sin
bostad. Partiets bostadspolitiska
talesperson Veronica Palm föreslår
ett avdragsgillt bosparande för
unga. Ett förslag som sedan tidigare har stöd av C, MP och KD.
Faktabanken på webben
Många av svaren på styrelsens
vanligaste frågor går att hitta på
webben. På bostadsratterna.se/
allt-om-bostadsratt/faktablad
finns en uppsjö av frågeställningar
som kan bli aktuella i en förening. Faktabanken blir uppdaterad
regelbundet av Bostadsrätternas
erfarna styrelserådgivare.
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