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Att få hyra ut i andra hand
eller inte – det är frågan
Från 1 juli i år blev det nya regler
för andrahandsuthyrning. De nya
reglerna är något generösare,
men inte helt lättolkade. Effekten
av de nya reglerna ser vi antagligen
först efter att Hyresnämnden
prövat några ärenden.
DET ÄR ANDRA GÅNGEN på drygt ett år som
reglerna för andrahandsuthyrning förändras. En av förändringarna är att medlemmen
i samband med ansökan numera endast behöver ange ”skäl” i stället för som tidigare
”beaktansvärda skäl”.
Vilka kan dessa skäl vara? Lagtexten ger
inte någon vägledning i frågan och den nya
lydelsen är: ”Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtselen
och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet ska
begränsas till viss tid.” Vad som avses med
skäl framgår inte av själva lagtexten. I stället
formas dessa via tillämpningen av lagen, en
praxis, som landets hyresnämnder står för.
Det är dit bostadsrättshavaren kan ta sitt uthyrningsärende om denne inte accepterar
styrelsens avslag på ansökan om uthyrning.
HYRESNÄMNDERNA PRÖVAR ärendet från
de skäl som anges i ansökan. Vid prövvningen tas hänsyn till vad som framgår av förarbeten till lagen samt gällande praxis. De har
också genom åren tagit viss hänsyn till vad
som gäller vid uthyrning av en hyresrätt i andra hand.
Utöver vad som tidigare har ansetts vara
beaktansvärda skäl, till exempel studier och
arbete på annan ort samt provsammanboende, anger förarbetet några andra situationer.
Ett av dessa skäl är om bostadsrätten är svårsåld på grund av de marknadsförutsättningar som råder. Ett annat är uthyrning till närstående, vilket är möjligt sedan tidigare,
men uthyrning i sådana situationer blir mer
generösa.
Med ”befogad anledning” och att ”vägra
samtycke” innebär att föreningens intresse,
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på samma sätt som tidigare, kan få betydelse
i samband med prövningen och i synnerhet
när det handlar om mindre föreningar. En
bostadsrättsförening bygger på att medlemmarna hjälps åt med verksamheten och i en
mindre förening med många som vill hyra ut
i andra hand kan föreningen bli lidande. Detta
är något som tas in i Hyresnämndens prövning. En bostadsrättsförening kan vara mer
generös än vad lagen säger och acceptera andrahandsuthyrningar i större utsträckning, då
det inte finns något i lagen som hindrar detta.

FRÅN 1 JULI 2014 tillkom även möjligheten
för en bostadsrättsförening att ta ut en
avgift av medlemmen vid andrahandsuthyrningen och här handlar det om som
högst tio procent av prisbasbeloppet,
vilket för närvarande innebär en årlig
avgift på 4 440 kronor. För att få ta ut
avgiften måste detta finnas med i föreningen stadgar. Bostadsrätterna Direkt
har i tidigare nummer, se exempelvis
2014 nummer 5, skrivit om hur föreningen
kan gå till väga.
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hyreshöjningarna
För att årligen kunna justera hyran för bostadshyreslägenheter i bostadsrättsföreningar gäller
det att vara noggrann med hur man ska gå tillväga och när. Vad som gäller beror på antalet hyresgäster och om det finns en förhandlingsordning.
Hyreshöjning vid renovering får bara ske vid
standardhöjning.
Förhandlingsordning
och hyresgästorganisation

Det är mycket att tänka på när
det gäller att förhandla hyran.
Hyreslagen och hyresförhandlingslagen är de två stora
lagarna som i första hand styr
hyresrätten. Ofta finns även en
förhandlingsordning mellan
bostadsrättsföreningen och en
hyresgästorganisation, i regel
Hyresgästföreningen. Förhandlingsordningen, följer med
fastigheten vid ägarbyte, innebär att fastighetsägaren måste
förhandla med en hyresgästorganisation. Vid komplicerade
förhandlingar kan föreningen
behöva en sakkunnig jurist.
Färre än tre hyreslägenheter

Förhandlingsordning behövs
inte om det finns färre än tre hyresrätter i en fastighet. Men är
bostadsrättsföreningen osäker
på om förhandlingsordning är
tecknad ska detta alltid kontrolleras med Hyresgästföreningen.
Skulle föreningen ta ut en
olovlig hyreshöjning blir föreningen återbetalningsskyldig och
får även höga skadeståndskrav
från Hyresgästföreningen.
I det fall där det inte finns en
förhandlingsordning skriver bostadsrättsföreningen direkt till
hyresgästerna med sin begäran om ”ändring av hyresvillkoren” samt vilken

hyreshöjning som yrkas. Om
hyresgästen och föreningen inte
kommer överens om nivån på
höjningen kan bostadsrättsföreningen gå till Hyresnämnden
med sin begäran. Förhandlingen
i Hyresnämnden är kostnadsfri.
Hyrorna på orten
är vägledande

Bruksvärdet är ett viktigt begrepp i samband med hyressättning. Hyresnivåerna som finns
i de kommunala bostadsföretagen och i privatägda fastigheter,
är vägledande för hyresrätter i
bostadsrättsföreningar. I princip
innebär det att inga hyresnivåer
får överskrida dessa. Lägenheterna ska motsvara varandra
vad gäller standard, läge, byggår
med mera. Tidigare var det enbart allmännyttan som var vägledande för hyrorna, men detta
blev ändrat för några år sedan.
Höjning varierar
beroende på fastigheten

I de årliga hyresförhandlingarna
gör allmännyttan, de privata hyresvärdarna och Hyresgästföreningen en förhandlingsöverenskommelse om höjning. Den
är sedan styrande för hela bestånden och för den höjning
som bostadsrättsföreningen kan
begära. Det är hyreshöjningen i
den aktuella kommunen som är
vägledande. Fastighetsägare i Göteborg kan

därför i regel inte hänvisa till en
högre höjning som skett exempelvis i Kungsbacka. Höjningen
kan också variera mellan till
exempel områden eller fastigheternas byggår.
Framställan om
hyreshöjning

Om en förhandlingsordning
finns måste fastighetsägaren göra
en framställan till Hyresgästföreningen tre månader innan den
nya hyran ska tas ut. Därefter
kallar Hyresgästföreningen till
förhandling. De tre månaderna
regleras i förhandlingsordningen
och föreningen bör skicka in
framställan senast 30 september
året före höjningen. På så sätt kan
föreningen normalt ta del av hyreshöjningarna samtidigt som de
generellera höjningarna sker. I
förhandlingsframställan ska det
framgå att man avser att förhandla hyror, men nivån behöver inte
specificeras. Skriv i stället att föreningen yrkar i enlighet med de
allmänna hyresförhandlingarna.
Svårt att driva igenom
högre höjning

Att som fastighetsägare vid
förhandlingstillfället kräva en
högre höjning än den som har
varit för andra fastighetsägare
är sällan framgångsrikt. Detta
räknas som en nivåjustering
och då måste föreningen visa att
deras hyresnivåer ligger för lågt
i jämförelse med andra, vilket
kräver stor kunskap om hyresmarknaden. I stället
kan föreningen anlita en
jurist med hyresrätt
som specialitet.
Ombyggnadshyra

Att bostadsrättsföreningen låter tapetsera en
hyreslägenhet eller renovera fasaden räknas

till normalt underhåll och kan
inte resultera i en hyreshöjning.
Däremot räknas det som en
standardhöjning att byta köksskåp, lägga in parkett i stället för
linoleum, eller att renovera ett
badrum med nytt kakel.
Och då blir det aktuellt med
ny hyra.
Förutsättningen är dock att
det finns ett skriftligt godkännande från hyresgästen, annars
stöder hyreslagen inte hyreshöjningen. Bostadsrättsföreningen agerar på samma sätt
som vid årlig hyreshöjning.
Höjningen gäller sedan normalt
månaden efter färdigställandet
av renoveringen. Här är det
svårt att veta vad som är en
rimlig höjning och vilka ombyggnadshyror som utgår hos
allmännyttan. Även detta är
en anledning till att överväga
extern hjälp för att på så sätt
få ut rätt hyreshöjning.
Hyresnämnden avgör tvister

Ibland kommer parterna inte
överens om hyreshöjningen
och förhandlingen strandar.
Då kan föreningen vända sig till
Hyresnämnden. Det finns en
viktig skillnad för lägenheter
med eller utan förhandlingsordning. För lägenheter med förhandlingsordning kan den nya
hyran börja gälla tre månader
efter att den ursprungliga förhandlingsframställningen gjordes till Hyresgästföreningen,
och hyresgästerna kan få en
retroaktiv höjning. Men för
lägenheterna utan förhandlingsordning,
ändring av hyresvillkor, blir höjningen aktuell
först efter ansökningstillfället till
Hyresnämnden.

Väljarna vill ha
skattegynnat bosparande
Ett sätt att göra det lättare för yngre att komma in på bostadsmarknaden är
ett skattegynnat bosparande. Enligt en undersökning som Bostadsrätterna
låtit göra är väljarnas stöd för denna reform stort oavsett vad man röstar på.
HUR SKA UNGA KOMMA in på bostadsmarknaden? I dag är det bostadsbrist i
hälften av Sveriges kommuner, köerna
är långa och bankerna ställer höga krav
på den som vill låna pengar. Bostadsbyggandet har varit alldeles för lågt under många år och motsvarar inte de behov som finns. Att få igång byggandet
är därför nödvändigt. Det behövs även
andra åtgärder för att öka rörligheten
på marknaden och som gör att unga får
möjlighet att skaffa sig en bostad.
Flyttskatten, det vill säga reavinstskatten vid bostadsförsäljning, medför att
många hellre sitter kvar i sina stora bostäder eftersom det blir dyrare att skaffa en mer ändamålsenlig. I andra änden av flyttkedjan finns unga som har
svårt att komma in på marknaden över
huvud taget.
Ett långsiktigt sätt att hjälpa unga är
ett skattegynnat bosparande för att
kunna spara ihop till kontantinsatsen,
till exempel i likhet med det norska Bo-
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ligspar for unge (BsU) där staten i över
20 år har stöttat ungdomar på detta
sätt.
I RIKSDAGEN FINNS en majoritet för ett
skattegynnat bosparande men två partier har inte uttalat sitt stöd för idén:
Moderaterna och Vänsterpartiet. Undersökningen som Bostadsrätterna lät
göra i samarbete med United Minds inför årets Almedalsvecka, visar på ett
stort stöd bland väljarna. Stödet är stort
hos de moderata väljarna där 86,4 procent är positiva, men där partiet i sig så
här långt har avfärdat idén. Det andra
partiet som säger nej till skattegynnat
bospar, Vänsterpartiet, har också en
majoritet bland väljarna s0m är för
idén. Här säger sig 55,3 vara positiva.
– Resultatet är intressant på flera
sätt, säger Bostadsrätternas vd Ulrika
Blomqvist. Framför allt att Moderaterna går i otakt med sina väljare, men
också att Vänsterpartiet gör det.
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EN MYT KRING UNGAS boende är att
alla unga vill flytta till en hyresrätt som
första bostad, men undersökningar visar en annan sanning. De allra flesta,
unga som gamla, drömmer om att äga
sin bostad.
– Unga i många kommuner drabbas
i flera avseenden. De behöver stora
kontantinsatser för att kunna köpa en
bostad, de har höga amorteringskrav
på sig och det är näst intill omöjligt att
hyra en bostad om de nu skulle vilja
det. När bostadsbyggandet inte har varit tillräckligt och när staten ställer krav
på kontantinsats ser vi att ett skattegynnat bosparande är en hjälp på vägen, även om det är ett litet steg, för att
kunna lösa bostadskrisen, konstaterar
Ulrika Blomqvist.

Fotnot: Resultatet för Centern är inte
statistiskt säkerställt.
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Bostadsrätterna frågade 2014 väljare på Almedalen om de ville ha skattelättnader på bosparande. Siffrorna talar för sig själva.
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Nytt regelverk för
avskrivningar behövs
Tillsammans med andra
bostadsorganisationer och
revisorernas organisation
FAR arbetar Bostadsrätterna
nu med att ta fram ett förslag
om nytt regelverk kring avskrivningar som är anpassat
för bostadsrättsföreningar.
DET VAR I SLUTET av april som det statliga organet Bokföringsnämnden kom
med sitt besked om att det inte tillåter
progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Metoden är vanlig i nyare föreningar och stoppet beräknas ha
konsekvenser för cirka 4 000 bostadsrättsföreningar.
Dessa föreningar ställs inför en situation där de måste ändra principen för
hur avskrivningarna ska ske i framti-

den. En konsekvens
är att höja avgiften så att föreningen kompenserar för
högre avskrivningar
och visar
svarta siffror
i slutet av
årsredovisningen. Ett
annat sätt är
att i stället gå med
en bokföringsteknisk förlust och därmed visar också årsredovisningen ett
minus på sista raden, även om föreningen sett till kassaflödet går runt.

– Det har aldrig
funnits någon gemensam tillämpning av
redovisningsreglerna i bostadsrättsföreningarna. Det har snarare
funnits lika många tillämpningar som
det finns föreningar, konstaterade Bostadsrätternas Mats Lindbäck på ett
seminarium under årets Almedalsvecka.

FAR, BOSTADSRÄTTERNA och de andra
organisationerna är eniga om att ett
nytt regelverk behövs som tar hänsyn
till den speciella verksamhet som bostadsrättsföreningen är.

FÖRENINGAR SOM väljer att visa ett
bokföringstekniskt underskott kommer via sin årsredovisning att se ”fattigare” ut jämfört med andra föreningar,
även om dessa inte är det. Då krävs att
styrelsen, medlemmar och framför allt
köpare också förstår att läsa årsredovisningarna.

Ta del av medlemsförmånerna
Fastighetsförsäkring, brandskydd och tvättstugeutrustning
är några av de produkter som
medlemsföreningar i Bostadsrätterna får till specialpris.
STYRELSERÅDGIVNINGEN, bostadsrättsskolan och de olika tidningarna
är några av anledningarna till att
föreningar blir medlemmar hos
Bostadsrätterna. Samtidigt går det att
maximera medlemskapet genom att
utnyttja de framförhandlade

förmåner och rabatter som Bostadsrätterna erbjuder.
FASTIGHETSFÖRSÄKRINGEN är en
av dessa och har ett mer omfattande
skydd än andra försäkringar på marknaden. Även priset är förmånligt.
Genom att ta del av denna
och ringa till styrelserådgivningen några gånger
i stället för att anlita en
jurist för goda råd, kan med-

lemsavgiften till Bostadsrätterna
betala sig själv flera gånger om.
En del förmåner riktar sig till
enskilda bostadsrättshavare, till
exempel hemförsäkringen och
möjligheten att förnya sitt kök.
LÄS OM MEDLEMSFÖRMÅNERNA

på www.bostadsratterna.se/formedlemmar/medlemsformaner.
Kontakta Bostadsrätterna om
föreningen saknar inloggningsuppgifter.

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

FRÅGOR & SVAR
Fler än en lägenhet?
Hur många lägenheter kan
en person äga i samma
förening?
Svar: Efter att en person är
antagen som medlem i föreningen kan denne bostadsrättshavare
köpa i princip hur många bostadsrätter som helst i föreningen.
Styrelsens uppgift är att pröva
medlemskapet en gång, inte att
pröva själva köpen. Det enda
hindret är minimikravet på att en
bostadsrättsförening måste bestå
av minst tre bostadsrättshavare.
Om det blir färre än tre bostadrättshavare måste föreningen
likvideras.

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

i beslutet. Vidare måste det,
om det anses behövligt, finnas
beslutsunderlag. Det går alltså
inte för sig att en ledamot efter
hand under tiden talar med
några andra ledamöter och
sedan agerar som om ett riktigt
styrelsebeslut fanns. Har per
capsulam-beslut skett, det vill
säga styrelsesammanträde per
telefon, ska ett sedvanligt
protokoll upprättas med datum,
deltagande och beslut. Allt detta
som information om hur du som
ordförande kan leda styrelsearbetet och kräva av ledamöterna.

Hur ser styrelsen på
inglasning av balkong?
I samband med en fasadrenovering på våra hus vill
boende på översta våningen glasa in sina balkonger,
varvid tak måste rivas och att nya
och mera hållbara tak byggas.
Det gör att det blir dyrare för
dessa medlemmar än de som bor
under och också vill glasa in sina
balkonger. Medlemmarna på
översta våningen ser sig som
missgynnade och hävdar att föreningen ska stå för mellanskillnaden. Hur ska styrelsen se på
detta?
Svar: Om en medlem vill glasa
in sin balkong kräver detta
föreningens tillstånd. Om detta
tillåts kan föreningen ange villkor
för hur det ska gå till. Enskilda
medlemmar ska betala inglasningen själva. Det är ju i deras
intresse inglasningen sker och
då ska inte andra medlemmar
belastas med detta.

Hur ska jag agera?
Som ordförande tycker jag
att det är viktigt att en
kallelse går ut inför styrelsemöten och att styrelsebeslut finns protokollförda. Tidigare ordförande verkar ha tagit
för vana att i förbifarten fråga
andra i styrelsen om viktiga saker
och sedan agera på egen hand i
olika ärenden. Vad gäller och hur
ska jag agera?
Svar: Här handlar det om frågor
som styrelsen måste behandla
och alla ledamöter måste kallas
och alltså ges möjlighet att delta

Svar: En förening har ett stort
ansvar för att se till att huset
inte läcker in. Om det läcker och
det beror på att föreningen
slarvat med underhållet eller
inte tämligen regelbundet
inspekterat taket får föreningen
ta ett ansvar. Då ska föreningen
reparera inne i lägenheten och
kan även vara skyldig att
betala skadestånd och sätta
ned månadsavgiften under
en tid. Men har föreningen skött
underhållet och läckaget
kommer oväntat får ni se det
som en olycka. Då ska
föreningen givetvis laga
yttertaket men medlem får
reparera inne i lägenheten och
har inte rätt till nedsatt avgift
eller skadestånd.

Medlemskap
vid gåva?
Styrelsen har fått ett
gåvobrev där en medlem
skänker sin bostadsrätt
till sin dotter. Nog måste
väl dottern söka medlemskap?
Svar: Ja, den som tar emot gåvan
ska dels acceptera den och dels,
när det gäller bostadsrätt, ansöka
om medlemskap i föreningen.
Föreningen har sedan att pröva
medlemskapet utifrån sina
stadgar.

Vem får äga?

Om föreningen skött underhållet
och läckaget kommer oväntat får
man se det som en olycka.

Får utländsk medborgare
äga bostadsrätt i Sverige?
Svar: Ja, det finns inga
hinder för en utländsk
medborgare att äga bostadsrätt i
Sverige. Däremot har många föreningar krav i sina stadgar på permamentboende.

Kan sambon köpa in
Hur ska vattenskadan sig i lägenheten?
ersättas?
Vi har en medlem i förenDet har uppstått en vattenskada i en av våra
medlemmars lägenhet.
Skadan berodde på att
vårt yttertak läckte och medlemmen fick vattenskada i sitt innertak. Skadan är reparerad och nu
vill vår medlem ha ersättning för
extra städning och för sveda och
värk. Totalt uppgår kravet till
fyra månadsavgifter. Hur ska vi
svara medlemmen?

ingen som har blivit sambo
och nu vill sambon köpa in
sig i lägenheten. Hur ser
den processen ut?
Svar: Er medlem kan överlåta en
andel av bostadsrätten genom
köp eller gåva och sambon söker
därefter medlemskap i föreningen. Det fungerar på samma sätt
som en vanlig försäljning.

Välj själv

Denna styrelsetidning finns även att
få som ett elektroniskt nyhetsbrev,
som skickas i samband med att ett
nytt nummer kommer ut. Det är
även möjligt att ändra antalet tryckt
exemplar av Bostadsrätterna Direkt
som föreningen får. Standard är fem
exemplar men det är möjligt att få
färre eller fler. Ändrat antal exemplar utesluter inte möjligheten att
få det elektroniska nyhetsbrevet.
Intresserad? Skicka e-post till i
nfo@bostadsratterna.se och meddela vilka e-postadresser nyhetsbrevet ska gå till och för att ändra
antalet tryckta exemplar.

Bankbeteende
beroende på var
vi bor

Om du bor i Stockholm är det mest
sannolikt att du jämförde räntan
hos olika banker innan du valde hos
vem du skulle ha ditt bolån. Där
jämför 58 procent av bolånetagarna villkoren. De som jämför minst
bor i Sydsverige och mellersta
Norrland där 42 respektive 37 procent jämför bolånen. Allt enligt en
undersökning från SBAB.

Rätt om
Bostadsrätternas
styrelse

Förra numret av denna tidning
handlade bland annat om fullmäktige som valt en ny styrelse för Bostadsrätterna. Alla ledamöter kom
dessvärre inte med i notisen. Följande personer ingår i styrelsen:
Lennart Hedqvist (ordförande),
Malin Celander (vice ordförande),
Harald Hagnell, Maritza Horn,
Bengt Hökervall, Hans Jönsson,
Joacim Lundberg, Göran Olsson,
Göran Orup, Emilia Slaghög och
Lars-Gunnar Wallin.
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