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Ny styrelse?
Guide till roller och ansvar

Årsmötet är över och styrelsen ska
konstituera sig. Vilka är de olika rollerna i styrelsen och vad kräver de?
Här kommer Bostadsrätterna Direkts
guide.
ORDFÖRANDEN HAR huvudansvaret inom
styrelsen och ska följa föreningens verksamhet och se till att övriga ledamöter får tillräcklig information så att de kan sköta sina uppdrag på ett riktigt sätt. Ordförande ser till att
stadgarna följs och att sammanträden hålls
regelbundet och när det behövs.
STYRELSENS ORDFÖRANDE är den ende av
ledamöterna som har speciella arbetsuppgifter och ett speciellt ansvar. I uppdraget ingår
att ansvara för att kalla till styrelsemöten,
leda styrelsens sammanträden, se till att det
förs protokoll, kalla suppleanter om ledamöter har förhinder. Ordföranden är också den
som ytterst ska se till att alla styrelse- och
stämmobeslut blir verkställda. I övrigt har
ordföranden samma ansvar som de andra
styrelseledamöterna. Om det blir avgjort i en
fråga där styrelsen röstar är det ordförande
som bestämmer vilket beslutet blir.
KASSÖREN SKA ANSVARA för utbetalningar
och se till att fordringar krävs in, ha ansvar för
bokföringen och se till att verifikationer finns
för alla in- och utbetalningar, ansvara för föreningens deklaration, inkomstuppgifter och
se till att skatter och avgifter betalas, ansvarar
för årsbokslut, föra medlems/lägenhetsförteckning, kontrollera att föreningens egendom är försäkrad samt lämna budgetunderlag till styrelsen. Kassören har också tillsammans med ordföranden något större ansvar, jämfört med övriga ledamöter, för att
skatter och avgifter betalas in. Många föreningar använder sig av extern förvaltning och
då blir kassörens arbetsuppgifter inte lika betungande.
SEKRETERAREN FÖRBEREDER styrelsens
sammanträden och föreningsstämmor. Per-
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sonen för protokoll över styrelsesammanträden, arkiverar skrivelser med mera. Det är en
svår uppgift att under styrelsemötet verkligen
förstå vad de olika ledamöterna menar och
att på ett riktigt sätt formulera de beslut som
har fattats. Innan sekreteraren skriver ut protokollet bör denne därför gå igenom sina anteckningar med ordföranden eller justerarna.
REKOMMENDATIONEN ÄR ATT suppleanterna rutinmässigt kallas till styrelsemöten.
Det underlättar när suppleanten ska träda
i tjänst för ordinarie ledamot om suppleanten redan är insatt i styrelsens alla ärenden.

En suppleant har som suppleant ingen
rösträtt men får givetvis säga sin mening.
Däremot har suppleanten självklart rösträtt när denne träder in i ordinarie ledamots ställe.
Suppleanten har i denna egenskap inget
ansvar för det som styrelsen beslutar, även
när suppleanten är närvarande på mötet.
Men när suppleanten träder in som tjänstgörande suppleant har denne samma ansvar som en ledamot för de beslut som fattas. Suppleanten kan då också i likhet med
övriga ledamöter reservera sig mot beslut
och får inget ansvar för beslutet.

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

Jacuzzi på u
Bostadsrättshavarna på bottenvåningen med uteplats ville förbättra sitt
boende med en utomhusjacuzzi men grannarna med sin balkong två meter
från badet var inte lika nöjda, och klagade på badandet. Bostadsrättsnämnden
fick ärendet på sitt bord för att pröva om det var acceptabelt med jacuzzin.
OLIKA FÖRVÄNTNINGAR , olika
livsstilar och olika skeden i livet
är exempel på vad som kan orsaka konflikter och missnöje grannar emellan. Den nybyggda föreningen i västra Sverige består
av flera hus och gemensamt är
att lägenheterna på bottenvåningarna har uteplatser. En av
medlemmarna såg en möjlighet
att använda sig av sin markplätt
lite extra och ville därför låta installera en utomhusjacuzzi. Före
inköpet hörde han av sig till styrelsen med förfrågan om att få
göra en sådan installation. Vattnet till jacuzzin skulle föreningen få stå för medan bostadsrättshavaren betalade uppvärmningen via sin elräkning.
Styrelsen tvekade om de ville
tillåta en jacuzzi och såg bland
annat att det kunde bli problem

med fester i samband med badandet, något som riskerade att
störa grannarna. De förhörde sig
därför med expertis om det juridiska läget. Då marken utanför
lägenhet var upplåten med bostadsrätt kom styrelsen fram till
att bostadsrättshavaren i princip
hade tillåtelse att installera en
jacuzzi. Men de ställde krav på
att medlemmen skulle lämna in
en teknisk beskrivning samt en
skiss över placeringen, vilket
också skedde.
GRANNARNA OVANFÖR uteplatsen var inte alls nöjda med att
bostadsrättshavaren byggt en
jacuzzi och kontaktade styrelsen, som under tiden hade bytts
ut. Den nya styrelsen letade
fram handlingarna och informerade om hur ärendet hade han-

terats. Grannarna var missnöjda
med svaret och anmälde därför
frågan till Bostadsrättsnämnden
för prövning.
GRANNARNA SKRIVER I SIN inlaga till Bostadsrättsnämnden
att de inte blivit förhandsinformerade om att en installation av
jacuzzi skulle ske. Efter att jacuzzin blivit installerad
blev de störda av
badande
människor
och det
högljudda festandet.
De skriver att
det varit
så pass
högljutt att

de inte kunnat se på tv i vardagsrummet. De ifrågasätter att jacuzzin kunde byggas med enbart
ett tillstånd från styrelsen,
i stället för att en föreningsstämma fick behandla frågan samt att
grannarna faktiskt blivit tillfrågade.
Styrelsen hänvisar i sitt svar
till Bostadsrättsnämnden att den
tidigare styrelsen inhämtat råd
från juridisk expertis. De hänvisar också till de allmänna ordningsregler och stadgar som
finns i föreningen och säger att
dessa är kända av jacuzziägaren
och de störda grannarna.
VILKEN BETYDELSE har

det att marken är upplåten med bostadsrätt,
det vill säga tillhör
lägenheten, eller
inte? Är detta en så
pass stor förändring
att en föreningsstämma måste ta ett beslut? Hur skulle du
döma?

teplatsen?
BOSTADSRÄTTSNÄMNDENS BEDÖMNING
I ärendet har ingetts ett upplåtelseavtal som avser den bostadsrätt
vilkas innehavare anlagt jacuzzin.
Av avtalet framgår att “Till bostadsrätten hör även mark i en omfattning som framgår av bilaga 1”. Denna bilaga finns dock inte tillgänglig
för Bostadsrättsnämnden. Nämnden utgår emellertid vid sin prövning från att den mark där jacuzzin
anlagts ingår i bostadsrätten.
Det finns inga särskilda lagregler
om vad som får anläggas eller göras på mark upplåten med bostadsrätt. Då marken utgör del av bostadsrätten gäller i tillämpliga
delar vad som anges i 7 kap. 7 § bostadsrättslagen. I den bestämmelsen sägs bland annat att en medlem behöver styrelsens tillstånd för

att göra någon väsentlig förändring
av lägenheten. Men anläggande av
trädäck kan allmänt sett inte anses
som en sådan väsentlig förändring.
Det kan knappast heller anses att
det kan finnas ett generellt förbud
för att en medlem skulle få installera ett jacuzzibad på den upplåtna
marken. Ett sådant bad torde inte
kunna anses som en väsentlig förändring eller störande i sig självt.
Endast om en förening kan visa
att de ändringar en medlem vill genomföra är till påtaglig skada eller
olägenhet för föreningen kan styrelsen motsätta sig ändringen.
I detta fall får det anses att styrelsen inte haft fog för att säga nej
till anläggande av altan och jacuzzibad.

Men givetvis innebär inte detta
att en medlem som till exempel
anlagt ett jacuzzibad ska få nyttja
badet på ett sådant sätt att det
upplevs som störande av omgivningen. Då ska således sedvanliga
regler om störningar tillämpas.
Detta innebär att om det inkommer klagomål är det styrelsens
skyldighet att noga utreda dessa
samt att – om det finns fog för klagomålen – anmoda den störande
medlemmen att upphöra med all
störande verksamhet. Sker inte det
kan i allvarliga fall uppsägning ske.
Försummar en förening att agera
mot störande medlemmar kan de
medlemmar som störs ha rätt till
såväl nedsatt årsavgift som skadestånd.

BOSTADSRÄTTERNAS
KOMMENTAR:
Bostadsrättsnämnden säger här
att det avgörande är att markplätten tillhör bostadsrätten,
och inte föreningen, enligt det
ursprungliga avtalet från när
husen byggdes. Då har föreningen ingenting att säga när det
rör sig om en jacuzzi. Men om
markplätten hade hört till föreningen skulle det kräva styrelsens tillstånd att anlägga badet. Störningar får styrelsen
hantera med hjälp av stadgar
och ordningsregler. Är störningarna så pass kraftiga och
dessa inte upphör kan det bli
fråga om att säga upp bostadsrättshavaren, även om det är
en extrem åtgärd.

Bostadsrättsnämnden är bildad av Bostadsrätterna och agerar oberoende.
Nämnden består av mycket erfarna bostadsrättsjurister.
Föreningar eller bostadsrättshavare kan
vända sig till nämnden.

Nämnden lämnar utlåtande baserat på
skriftliga underlag. Den som begär yttrandet
betalar en avgift: 3 000 kronor som förening
och 800 kronor som bostadsrättshavare.
Bostadsrättsnämnden har ingen muntlig
rådgivning.

Föreningar som är medlemmar i Bostadsrätterna kan vända sig till styrelserådgivningen, 0775-200 100.
Läs mer på bostadsrattsnamnden.se
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Det här är Bostadsrättsnämnden

Skada betyder
inte lägre avgift
Den som bor i bostadsrätt har vanligtvis inte rätt till sänkning
av månadsavgiften om det uppstått en skada som påverkar
lägenheten. Men den som bor i föreningens hyresrätt får
nedsättning av hyra. Förklaringen till detta ligger i lagstiftningen men också i själva syftet med bostadsrätt.
EN VATTENLEDNING läcker inne i väggen och orsakar skador i två lägenheter,
en bostadsrätt och en hyresrätt. Föreningen låter riva ut de skadade delarna i
lägenheterna, ställer in torkfläktar och
återställer. Under tiden torkfläktarna går
kan inte innehavarna bo i lägenheterna.
Båda kräver sänkning av årsavgiften respektive hyran. Har de rätt till det?
Eftersom det rör sig om en vattenledningsskada åtgärdar föreningen samtliga skador som har uppstått dels inne i
lägenheterna, dels i bjälklaget mellan
bostadsrätten och hyresrätten. Konkret
handlar det om att riva ut de delar som
är skadade, och ställa in torkfläktar för
att sedan återställa.
Någon uttrycklig rätt till sänkning av
månadsavgiften på grund av att medlemmen inte kan bo i bostadsrätten under reparationstiden finns inte. Enligt
bostadsrättslagen har visserligen bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften om föreningen inte
skött sin reparationsskyldighet, eller om
föreningen på annat sätt har orsakat skadan.

NÄR DET GÄLLER hyresrätter är det helt
annorlunda. Formellt regleras rätten till
hyresreducering i hyreslagen. Enligt
denna har en hyresgäst rätt till skälig
nedsättning av hyran om det, som det
står, föreligger hinder eller men i nyttjanderätten. Hyresrätten är alltså betydligt mer skyddad än vad bostadsrätten är
i synen på rätt till nedsättning av hyra
när lägenheten inte går att använda helt
eller delvis. Till exempel kan ett kök som
inte går att använda innebära en hyresreduktion på 40 procent, men detta gäller enbart hyresrätt.
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EN DEL TYCKER att nyttjanderätten av
lägenheten störs genom att medlemmen
inte kan bo i lägenheten en viss period,
men det beror ju på att föreningen faktiskt uppfyller sin reparationsskyldighet.
En förutsättning för att sänkning ska
kunna komma ifråga är att föreningen
anses ha förorsakat skadan så att bostadsrättshavaren inte kan bo i lägenheten, det som med en juridisk term kallas

för vållande. I det här sammanhanget
ses vållande som att föreningen på något
sätt gjort sig skyldig till vårdslöshet genom att inte reparera.
I praktiken är det svårt att fastställa
något vållande då det ofta rör sig om en
olyckshändelse. När det gäller bostadsrätt ger lagen utrymme till ersättning
bara om föreningen inte har uppfyllt lagkravet på att reparera skador eller i övrigt inte alls lever upp till underhållsansvaret för fastigheten.
Vad många bostadsrättshavare glömmer bort när de högljutt ställer krav på
sänkt årsavgift är att det är de själva och
grannarna som betalar reduktionen, i
och med att medlemmarna äger fastigheten tillsammans. Och inte sällan ställer de krav på att få ett helt nytt vardagsrum med nytt golv och särskilda tapeter,
precis som de hade innan skadan inträffade. Men någon sådan rätt finns alltså
inte.

Stämpel för välskött
förening
I ett samarbete mellan Bostadsrätterna och SBC kan nu medlemsföreningar få rabatt på SBC:s boendeindikator. Tjänsten innebär en
genomgång utifrån en modell där
föreningen, om den lever upp till de
krav som SBC ställer på en välskött
förening, får stämpeln
”SBC Godkänd”.

SBC SVERIGES BOSTADSRÄTTSCENTRUM har ofta
en stor efterfrågan bland bostadsrättsföreningar,
mäklare, köpare och säljare samt andra intressenter att enkelt kunna analysera hur välskött en bostadsrättsförening är. SBC har därför lanserat
SBC Boendeindikator, en modell som ger såväl
styrelse som andra intressegrupper en indikation
på just hur välskött en förening är.
SBC Boendeindikator är en bedömning av en
bostadsrättsförening utifrån tre huvudsakliga parametrar: fastighet, förvaltning och boendemiljö.
SBC analyserar föreningen noggrant på en mängd
olika områden med utgångspunkt i de tre huvudparametrarna. Analysen ger styrelsen en plattform att arbeta vidare utifrån inklusive förbättringspotential. Om den analyserade
bostadsrättsföreningen lever upp till de
krav som SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening får föreningen stämpeln
”SBC Godkänd”. Stämpeln är en indikator
på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat
värde på föreningens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.
PRIS FÖR MEDLEMSFÖRENINGAR i Bostadsrätterna är 2 000 kr ex moms (ordinarie pris är 3 000 kr
ex moms).

För mer information kontakta Annika Wikström
08-50 11 50 40 eller skicka din fråga till kundtjanst@
sbc.se. Berätta att föreningen är medlem i Bostadsrätterna. Om föreningen är kund hos SBC går det
även bra att kontakta redovisningsekonomen.

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

bo till ägaren sitta i styrelsen. Och
ja på andra frågan, båda kan sitta
i styrelsen.

Behövs ett
köpeavtal?
Fråga: En boende som äger
10 procent av bostadsrätten ska köpa resterande 90
procent. Behöver han lämna in ett köpeavtal eller gåvobrev
till styrelsen tillsammans med en
ansökan om förnyat medlemskap?

Det är föreningens styrelse som varje år bestämmer hur hög månadsavgiften ska vara, inte föreningsstämman.

Ska stämman
besluta höjning?
Fråga: Vi kommer att behöva höja våra avgifter och vi
undrar om det är en egen
beslutspunkt i kallelsen till
årsstämman? Det kommer ju att
presenteras som ett resultat av
årsredovisningen.
Svar: Som styrelse har ni ansvar
för föreningens löpande verksamhet, och ni är valda av medlemmarna för detta uppdrag. I det
ingår att ni gör en bedömning om
vilka intäkter som behövs för att
täcka utgifterna. Då är det också
styrelsen, vilket framgår i bostadsrättlagen, som beslutar om
avgifterna och därför är det inget
som stämman ska besluta om.

Kan vi säga upp
medlemmen?
Fråga: Vi har en medlem
som har satt i system att
betala avgiften sent. Medlemmen har fått en uppsägning två gånger men utestående skuld har då betalats inom
tidsfristen. Nu släpar hon efter
med en månadsavgift igen. Kan vi
säga upp henne trots att hon till
slut faktiskt har betalat?
Svar: Om en medlem vid upprepade tillfällen betalar avgift för
sent kan uppsägning ske, trots
att avgiften alltså till sist har betalts. Om styrelsen beslutar sig

för att medlemmen ska sägas upp
rekommenderar vi att ni anlitar
jurist som hjälper er med formalian.

Ensam ägare
efter dödsfall?
Fråga: En fråga om en
medlem vars hustru har
avlidit. De ägde sin bostadsrätt tillsammans med
50 procent vardera. Hur gör han
en överföring till 100 procent
ägande av bostadsrätten?
Svar: Var han ensam dödsbodelägare enligt bouppteckningen är
han även ensam arvtagare. Lämnar
han in bouppteckningen kan ni
notera honom som ensam innehavare. Men finns det flera dödsbodelägare måste han lämna in ett
arvskifte som visar att han tilldelats makans del av bostadsrätten.

Svar: Ni behöver få själva överlåtelsehandlingen, det är den som
visar att ett ägarbyte har skett.
Sedan noterar ni förändringen
i medlems- och lägenhetsförteckningar. Han är redan godkänd
som medlem en gång och då ska
han inte söka på nytt.

Kan årsstämman
bli ogiltig?
Fråga: Hur många medlemmar i en bostadsrättsförening ska delta på en årsstämma för att stämman
ska vara giltig? Vi är en förening
med 22 lägenheter och vid senaste årsstämman deltog endast 6
medlemmar.
Svar: Om inte era stadgar säger
annat krävs det faktiskt bara två
personer: en mötesordförande
som även för protokoll samt en
justerare.

Får par sitta
i styrelsen?
Fråga: Får en person sitta
som styrelseledamot alternativt suppleant om denne
är sammanboende med en
person som äger en bostadsrätt?
Om det är så, får både bostadsrättsinnehavaren samt den sammanboende sitta i styrelsen samtidigt?
Svar: Ja på första frågan. Lagen
medger det och säger era stadgar
inget annat kan alltså make/sam-

Få närvarande gör inte årsstämman
ogiltig.

Namnbyte på
fastighetsförsäkringen
Bostadsrätterna erbjuder
medlemsföreningar en konkurrenskraftig fastighetsförsäkring i samarbete med
Allians. Nu byter Allians
namn och fakturorna kommer därför i fortsättningen
från Söderberg & Partners.
Bostadsrättsföreningar försäkrade
via Bostadsrätterna har nåtts av
årsförnyelsehandlingar. Som många
redan uppmärksammat har den tidigare Allians-loggan ersatts med
en Söderberg & Partners-logga.
Detta med anledning av det samarbete som inletts mellan parterna
i mars månad 2015.
Allians Försäkringsmäklare blir
en del av Söderberg & Partnerskoncernen vilket skapar nya möjligheter för en växande lösning med
högre konkurrenskraft än tidigare.
I övrigt innebär det inga förändringar för kundernas försäkringsskydd.
Fastighetsförsäkringen för Bostadsrätternas medlemmar har ett
mer omfattande skydd än andra försäkringar på marknaden och dessutom till ett mycket förmånligt pris.
Många föreningar får hela medlemsavgiften i Bostadsrätterna ”betald”
genom att byta fastighetsförsäkring.
Läs mer om den under För medlemmar på bostadsratterna.se.
Vid frågor är alla föreningar som
vanligt varmt välkomna att höra av
sig till bostadsratterna@allians.
com.
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