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Rätt styrelsearvode?
Många föreningar tycker att styrelsen är värd en ersättning för att ledamöterna lägger
ner sin tid på att sköta om fastigheten och arbeta för allas bästa. Summan på ersättningen
varierar mellan föreningar, men Bostadsrätterna vet vad snittet ungefär ligger på.
Den undersökning som Bostadsrätterna har genomfört visar att ett vanligt
arvode ligger på 1 000–1 500 kronor per
lägenhet och år, exklusive sociala avgifter. I en förening med 50 lägenheter hamnar alltså totalsumman på 50 000–75 000
kronor för styrelsen att dela på. Men ska
arvodet ligga på denna summa? Svaret är
att det beror på. En ersättning kan utgå
från en rad olika faktorer.

byte? Allt detta är exempel som kan påverka arvodesnivån. Bristande intresse för
styrelsearbetet kan också vara ett argument för att höja arvodet.
Vem beslutar om arvodet? Det är för-

eningsstämman som beslutar i frågan.
Lämpligast har valberedningen, om det
finns en sådan, i sitt uppdrag att föreslå nivån. Ett beslutat arvode gäller
för det kommande verksamhets-

året, alltså från stämman och framåt. Därefter är det upp till styrelsen att
fördela arvodet mellan sig och då finns
det olika modeller. Men fortfarande får
styrelsen själva bestämma om arvodet
ska vara mötesbaserat, eller delas rakt
av, eller en kombination då ordföranden får lite mer än de andra i och med
ett större ansvar.

Varför över huvud taget betala ett
arvode? Medlemmarna i föreningen
utser en styrelse som ska förvalta
ett stort ekonomiskt värde.
Arbetet innehåller många
olika moment och andra
medlemmar lever gott på
att några ställer upp på
sin fritid. En del mindre
föreningar har bestämt
sig för att inte betala ut ett
arvode och i stället alternera styrelseansvaret, men
i en större förening innebär det att några få får
sköta föreningens affärer.
med utgångspunkt
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från snittet kan föreningen ta in olika faktorer som kan påverka
ersättningsnivån. Titta
på vilken arbetsbörda en
styrelse har. Hur många
lägenheter har föreningen?
Är föreningen ny eller gammal? Köper föreningen in
ekonomisk och teknisk
förvaltning och minskar
därmed arbetsbördan? Är
det några stora renoveringar
på gång, till exempel ett stam-

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

Vem ansvarar för v

vattenskad
Vattenskador är det område som Bostadsrätternas styrelserådgivare oftast får frågor
om. Frågorna handlar ibland om huruvida det
går att bevisa att en medlem agerat vårdslöst
och därmed orsakat skadorna. Svaret är att
det är mycket svårt att bevisa.
I en bostadsrättsförening står med-

lemmen för reparationer och underhåll
av sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns utanför i den
övriga delen av huset. Begreppen som
används är inre respektive yttre under-

håll och är reglerat via lag och föreningsstadgarna. Samma ansvarsfördelning
gäller vid en vattenskada. Men vid en vattenskada finns det undantag kring vem
som ansvarar för reparationerna, beroende på vad det är för skada. Därför är

det alltid viktigt att tidigt fastställa vem
som har det ansvaret. Föreningen behöver också fastställa om skadorna orsakats på grund av att någon varit vårdslös,
eftersom ansvaret då kan ändras.
Ett undantag där föreningen får

betala reparationerna som uppstår inne
i en lägenhet är vid skada på en trycksatt
tappvattenledning. Enligt lag ansvarar
bostadsrättsföreningen för reparationer av trycksatta tappvattenledningar
som föreningen har försett lägenheterna
med. När följdskador uppstår blir det föreningen som får stå för reparation av till
exempel badrum, trossbotten och ner till
grannen under, om skadan skulle vara så
pass allvarlig. Även här finns undantag,

Exempel 1
Det läcker in vatten genom fasaden
och lägenhet A får vattenskador på
väggen. Det visar sig vara orsakat
av en skada som föreningen inte
kände till, eller borde ha känt till.
Bostadsrättsföreningen betalar reparationen av fasaden och medlemmen får
bekosta reparationerna i sin lägenhet.
Försäkringsbolag täcker inte dessa skador i form av inträngande vatten utifrån.

Exempel 2
En skada på vattenledningen i badrummet i lägenhet A orsakar en översvämning. Skadan beror inte på att
bostadsrättshavaren eller någon annan
i lägenheten varit försumlig och därmed
orsakat skadan. Här får föreningen reparera och stå för allting som blivit skadat
i lägenheten.

A
Trossbotten

B

Exempel 3
Diskmaskinen i lägenhet A går sönder och
orsakar en vattenskada på köksgolvet.
Vattnet rinner sedan vidare ner i stommen och fortsätter ner i lägenhet B, som
får skador i taket och på parkettgolvet.
Bostadsrättshavaren i lägenhet A har
inte varit försumlig på något sätt. Här får
bostadsrättshavaren i lägenhet B stå för
sina reparationskostnader för taket och
parkettgolvet. Bostadsrättsföreningen får
betala skadorna på stommen. Om skadan
hade berott på att medlemmen i lägenhet
A bevisligen hade varit försumlig hade den
personen fått stå för reparationerna i sin
och grannens lägenhet samt föreningens
del. Att bevisa försumlighet är en mycket
svår uppgift.

ad vid

dor?

nämligen om någon varit vårdslös eller
försumlig, något som tidigare konstaterats vara mycket svårt att bevisa.
De skador som uppstår i de delar av
huset som tillhör det yttre underhållsansvaret ska alltid föreningen reparera. Bostadsrättshavaren blir då skyldig
att ersätta föreningen om det framkommer att medlemmen eller någon annan
i lägenheten har orsakat skadan. Vid
andra vattenskador inne i lägenheten
som inte beror på en vattenledning är
bostadsrättshavaren skyldig att stå för
reparationskostnaderna, oavsett om det
är personen som orsakat skadan eller
inte.
En annan vattenskada som kan

uppstå är vatten utifrån. Att det läcker in från taket har många föreningar
fått vara med om. Ansvarsfördelningen
blir då att föreningen reparerar taket
och bostadsrättshavaren får reparera
på egen bekostnad inne i lägenheten.
Endast om föreningen varit försumlig,
det vill säga vetat om att skadan funnits
och sedan låtit bli att reparera denna,
kan föreningen bli skyldig att bekosta
skadorna i lägenheten.
Om en granne låter göra en renove-

ring på ett sätt som inte är fackmannamässigt kan denne bli skyldig att ersätta
skador om det uppstår en vattenskada.
Visar det sig att en medlem har vetat
om en skada där vatten sedan läckt är
ett exempel då den medlemmen kan
få betala bostadsrättsföreningens och
andra grannens skador.

Så bestäms
underhållsansvaret
Stadgarna visar vägen
I bostadsrättslagen delas ansvaret upp mellan förening
och bostadsrättshavare. Föreningen ansvarar för det yttre
underhållet, det vill säga det som finns utanför lägenheten,
och bostadsrättshavaren för det inre. Men var slutar
lägenheten och var tar föreningen vid?
Bostadsrättshavaren ska hålla

lägenheten i gott skick och föreningen ansvarar för reparationer av sina
ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Därutöver är framför
allt stadgarna och rättspraxis till vägledning för styrelsen. Erfarenheten är att
innehållet och omfånget i stadgarna hos
bostadsrättsföreningar varierar stort.
Ofta ger de vägledning om vem som har
underhållsansvaret för fönster och dörrar men står det ingenting blir det därmed föreningens ansvar.
I de mönsterstadgar som Bostadsrätterna har tagit fram specificeras
ansvaret mer detaljerat. I ett badrum
tillhör allt ovanför det fuktisolerande skiktet bostadsrättshavaren. När
det gäller golvbrunnen och klämring

hör denna till lägenheten, liksom att
bostadsrättshavaren är skyldig att rensa brunnen och vattenlåset. Föreningen
å sin sida ansvarar däremot för de trycksatta tappvattenledningarna, såvida
dessa servar mer än en lägenhet, och är
därmed en del av det yttre underhållsansvaret.
Vid en vattenskada är det därför viktigt att kontrollera vad som står i stadgarna. Föreningen kan uppleva att de
egna stadgarna känns omoderna och
otillräckliga och rådet är i så fall att se
över dessa. Som en medlemsförmån tillhandahåller Bostadsrätterna mönsterstadgarna, som efter inloggning kan
laddas ner på bostadsratterna.se/allt-ombostadsratt/fordjupning.
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Att behandla ansökningar från medlemmar om andrahandsuthyrning tillhör en av
styrelsens rutinuppgifter. Men det är också en uppgift som väcker många frågor.
Bostadsrätterna Direkt ger svaren på dessa.

När kan en bostadsrättshavare hyra
ut i andra hand?

De beaktansvärda skäl som brukar
nämnas är arbete eller studier på
annan ort, provsammanboende
eller på grund av sjukdom. Det är
också möjligt att hyra ut till eget
barn som till exempel ska studera.
Och en person som har för avsikt att
bosätta sig i lägenheten efter pensionering kan också hyra ut.
En medlem hyr ut ett rum. Är det
en andrahandsuthyrning?

Att hyra ut enbart ett rum innebär
i sig inte en andrahandsuthyrning
som behöver styrelsens tillstånd.
Men om den inneboende har lägenheten för ”självständigt brukande”
räknas det som en andrahandsuthyrning.
Gränsdragningen är svår och
beror i mångt och mycket huruvida
bostadsrättshavaren samtidigt bor
i lägenheten, att boendet verkligen
är delat.

Vilken hyra gäller?

Sedan 1 februari 2013 gäller
nya regler för hyressättningen.
Uthyraren av bostadsrätt räknar en
avkastning på marknadsvärdet och
lägger på avgiften.
Avkastningsräntan beräknas utifrån
Riksbankens referensränta och på
denna läggs ett par procent, totalt i
nuläget cirka fyra procent. Hyran är
dock en sak mellan bostadsrättshavaren och andrahandshyresgästen
och ingenting som styrelsen kan
eller ska engagera sig i.
Kan föreningen lägga på en extra
avgift vid uthyrning?

I nuläget finns inga sådana lagliga
möjligheter.

Var i lagen står det om andrahandsuthyrning?

Bostadsrättslagen anger att det
krävs beaktansvärda skäl för att
hyra ut. Lagen går inte närmare in
på dessa skäl, utan detta avgörs av
lagens förarbete samt praxis.
Kan vi tillämpa generösare regler
än vad som är vanligt?

En styrelse kan acceptera andra skäl
än de som är praxis, till exempel
med hänsyn till lågkonjunktur eller
av personliga skäl.
Vad gör vi om någon hyr ut
i andra hand utan styrelsens
tillstånd?

Vid en otillåten andrahandsuthyrning skickar styrelsen ett brev till
medlemmen och uppmanar medlemmen om att söka tillstånd för andrahandsuthyrning. Om denne inte gör
det och uthyrningen fortsätter kan
föreningen säga upp bostadsrätten.
Vad händer om vi nekar någon
att hyra ut?

Hur länge måste vi acceptera
en andrahandsuthyrning?

Det får styrelsen avgöra från fall till
fall. Rimlig tid för provsammanboende kan vara upp till ett år. Studier
och arbete på annan ort kan styrelsen godkänna ett år i taget och
sedan förlänga vid en ny ansökan.
Vad ska ansökan innehålla?

Bland annat ska bostadsrättshavaren ange skäl för uthyrningen,
till vem uthyrningen sker och för
hur lång tid.

Kan en bostadsrättshavare ansöka
om ytterligare en period av andrahandsuthyrning?

Ja. Samtidigt anses längre hyrestid
kräva starkare skäl.

Då kan medlemmen ansöka om andrahandsuthyrningen hos Hyresnämnden som efter bedömning kan
ge tillstånd.
Varför är det styrelsens uppgift
att godkänna andrahandsuthyrningar?

Många medlemmar har betalat
mycket för sina lägenheter och
kan med viss rätt ifrågasätta den
styrelse som inte godkänner uthyrningen. Å andra sidan behöver det
finnas medlemmar kvar i huset som
kan ta ansvar för föreningsarbetet.

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

andrahandsuthyrning
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Så går det till att

nivåjustera
hyran
Har föreningen ett antal
bostadshyresrätter? Tycker
styrelsen att hyran är för låg
jämfört med andra hyresrätter och vill höja den? Att få
till stånd en nivåjustering är
en process som kräver en hel
del arbete.

En nivåjustering av
hyran är en process
som kräver en hel
del arbete, och det
händer att parterna
inte kommer överens.

Vanligtvis kan en bostadsrätts-

förening höja i nivå med andra
hyresvärdar, i regel en gång per år.
Hyran fastställs då tillsammans med
Hyresgästföreningen, om föreningen har minst tre hyresrätter och en
förhandlingsordning, det vill säga
ett avtal mellan föreningen och
Hyresgästföreningen om att de ska
förhandla med varandra. I annat fall
överenskommer hyresgäst och förening själva om ny hyra. Det är inte helt
ovanligt att bostadsrättsföreningar
missar att förhandla om den årliga
höjningen och därmed går miste om
en intäkt som är tänkt att bekosta
bland annat löpande kostnader och
underhåll av hyresrätterna. En förening kan också missa att omförhandla
hyran i samband med en standardhöjande renovering i fastigheten, såsom
stambyte med nytt badrum och kök.
Andra föreningar har uppfattningen att deras hyror är för låga när
de hör vilka andra hyresnivåer som
finns. Men att jämföra hyror är en
komplicerad fråga där en rad olika
faktorer måste tas in för att komma
fram till vad som är en rimlig hyra.

med Hyresgästföreningen eller hyresgäst om förhandlingsordning saknas.
Föreningen skriver då till den berörda parten, presenterar sitt förhandlingskrav och kallar till ett möte. Vid
förhandlingen får föreningen helt
enkelt motivera varför den vill höja
hyran och höra om motparten är
beredd att acceptera de missade höjningarna. En högre hyresnivå kan i
dessa fall inte gälla retroaktivt, det
går alltså inte att kräva att hyresgästerna ska betala en klumpsumma för
fem års missade hyreshöjningar.
Kommer parterna inte överens
återstår för föreningen att gå till
hyresnämnden och där argumentera för sina krav.

I exemplen med bostadsrättsföreningar som missat den årliga hyresökningen eller som missat
att förhandla om hyran i samband
med en ombyggnation, är det bästa rådet att just inleda en förhandling. Som tidigare nämnts sker detta

Samma hantering gäller om
föreningen anser att hyran generellt är för låg. Däremot är det en
mer omfattande fråga än att bara
säga att hyran är för låg och hyresnämnden nöjer sig inte med att få
höra att hyran i andra hus är högre.

Föreningen måste presentera ett
jämförelsematerial med flera exempel på motsvarande lägenheter.
Dessa lägenheter bör ha motsvarande byggnadsår, samma ombyggnadsår med liknande åtgärder och vara
nästintill i samma storlek både vad
gäller antal rum och kvadratmeter. En fotodokumentation av andra
lägenheter är också att rekommendera. Ibland händer det att hyresnämnden gör en besiktning på
plats, både i fastighetsägarens
lägenhet samt andra lägenheter som denne eller hyresgästens
ombud hänvisar till. Om jämförelsematerialet inte accepteras av hyresnämnden kan den komma att göra
en skälighetsbedömning av hyresnivån.
För denna typ av processer kan
föreningen lämpligen anlita en fastighetsjurist. Kostnaden att anlita en
jurist är hög, något som styrelsen
bör ta med i beräkningen innan de
väljer att få hyran prövad.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Luntmakargatan 46,
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Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post
till fraga@bostadsratterna.se

Kan vi ta beslut med
enkel majoritet?

?

Styrelsen ska föreslå
årsstämman att fatta
beslut om gruppanslutning
till ett bredbandsföretag. Vi
har uppfattat att det här är
ett beslut som vi ska låta
stämman ta. Är det riktigt?
Kan stämman fatta ett beslut med enkel majoritet
eller 2/3-delsmajoritet? Vad
gäller?
Svar: Sannolikt har ni tidigare
samma typ av ”kommunikationsledningar” i huset, för
tele och kabel-tv. Därför behöver ni inte formellt ta beslutet
på en stämma. Men eftersom
denna fråga brukar engagera
de flesta så kan det vara klokt
att fatta beslutet på en stämma, och då med enkel majoritet, alltså med fler än hälften
av de avgivna rösterna.

Vad gäller för
suppleanter?

?

Vi undrar vad som
gäller för suppleanter.
När och i vilken ordning
ska de gå in i stället för
en ledamot? Är det föreningsstämman eller styrelsen som beslutar?
Svar: Om en ledamot inte
kommer på mötet ska en suppleant kallas i dennes ställe.
Samma gäller om en ledamot
avgår. Avgår en ledamot, kan
styrelsen fatta ett generellt beslut att en viss suppleant ska
träda in i dennes ställe under
resten av mandattiden. En föreningsstämma kan fatta beslut,
men det är lämpligare att styrelsen själv avgör. Är inget bestämt avgör ordföranden från
gång till gång vilken suppleant
som ska tjänstgöra. Men styrelsen kan även ta ett generellt
beslut om turordningen.

Kommitté för ökat byggande
Regeringen har under den senaste
mandatperioden tillsatt en rad
utredningar med syftet att minska
bostadsbristen. Senast är en parlamentarisk kommitté som ska
utvärdera nuvarande regionplaneprocesser. Tanken är att stödja
kommunerna så att dessa tar
större hänsyn till nationella och
regionala behov.

Ska ni anlägga en lekplats så sträva efter 2/3-majoritet
på stämman. Sök också hyresnämndens tillstånd.

Hur ska vi rösta
om lekplatsen?

?

Ska vi lämna ut
försäljningspriset?

?

En medlem avled förra
Vi ska vid årsstämman i
året, men hade dessmaj be medlemmarna
förinnan överlåtit lägenherösta om huruvida vi ska
ten till sina barn.
anlägga en liten lekplats
på gården eller inte. Räcker Medlemmen hade tydligen
ett barn från ett tidigare
det med enkel majoritet
förhållande som nu föreeller krävs det 2/3-majoritet? Förslaget är en sandlå- träds av denna jurist som
vill ha utdrag ur vår lägenda och en fjädergunga,
hetsförteckning, och uppalltså en väldigt liten lekplats, men de flesta lägen- gift om vad lägenheten
såldes för. Är vi skyldiga
heter har terrass eller balkong mot gården och flera att lämna ut detta?
av de boende på markplan Svar: Nej, ni lämnar inte ut
har haft en del synpunkter. uppgifter till annan än boSvar: Det kanske verkar vara
stadsrättshavaren själv rörande
en liten förändring, men det
den egna bostadsrätten. Ingen
kan vara så att en särskild
annan har rätt att ta del av
regel i bostadsrättslagen blir
dessa uppgifter.
aktuell, 9 kap. 16 p. 2 §. Den
innebär att om en bostadsrättslägenhet kan tänkas få
minskad trivsel och ett lägre
marknadsvärde på grund
av anläggandet så krävs
2/3-majoritet på stämma
samt hyresnämndens tillstånd. För säkerhets skull bör
ni agera på detta sätt, särskilt
om en berörd medlem säger
Lämna inte ut utdrag ur
lägenhetsförteckningen.
nej.

Var är bobubblan?
Många menar att vi inte har
någon bostadsbubbla i Sverige
i form av alltför högt värderade
bostäder. Prisökningarna kan i
stället förklaras bland annat med
ökat välstånd och sänkta skatter.
Men ett av undantagen är Bengt
Hansson på Boverket, tidigare
Bostadskreditnämnden, som under
en rad år varnat för en bubbla. Nu
säger han i en intervju i Dagens
Industri att vi snarare får se en pyspunka. Skulle kraftigt höga räntor
bli verklighet kommer ett prisras,
menar Bengt Hansson.

Sänk flyttskatten!
Flyttskatten på 22 procent hindrar
rörligheten på bostadsmarknaden,
konstaterar Handelskammaren
i Stockholm och föreslår en
sänkning. De får medhåll av
Bostadsrätterna och många andra,
men dessvärre inte av ansvarig
minister.
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