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Säg upp avtalet
för att ta ut rätt hyra
EN FÖRENING MED hyreslokaler vet att dessa
inkomster betyder mycket för bostadsrättsföreningens ekonomi. Bostadshyresgäster
betalar sin hyra utifrån en reglerad hyressättning. En lokalhyresgäst går under helt
andra regler och här gäller marknadsprissättning. För att kunna få ut rätt hyra för
hyreslokalerna gäller dock att styrelsen är
medveten om vilka uppsägningstider som
gäller. Ifall styrelsen vill få ut en högre lokalhyra måste nämligen avtalet normalt sägas
upp nio månader före hyrestidens utgång,
vilket i de flesta fall sker senast 31 december.
Vid uppsägning behövs tillräcklig kunskap
för att bedöma vad som är rätt hyra. Det
ställs mycket stränga krav på vad en uppsägning ska innehålla om föreningen vill justera
hyran. En felaktig hantering innebär att uppsägningen är ogiltig och att lokalhyresavtalet
blir förlängt utan möjlighet att ta ut en ny
hyra. Dessutom: föreningen kan bli skadeståndsskyldig om den säger upp hyresgästen
och begär en för hög hyra som överstiger vad
som är marknadshyra. Hyresgästen måste
visserligen flytta om man inte kommer överens, men föreningen riskerar hamnar i ett
läge där den är utan lokalhyresgäst och dessutom kan få betala skadestånd.
REDAN VID UPPSÄGNINGEN måste det framgå vad föreningen begär i ny hyra och därför
kräver förfarandet ett stort mått av planering. Ibland råder det tvekan om vem som är
den egentliga hyresgästen och det kan ta tid
att reda ut till vem uppsägningen ska riktas.
För om det är ett gammalt hyreskontrakt kan
hyresgästen ha bytts ut utan att detta rättats i
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Lokalhyreskontrakt löper oftast på
tre år. För varje hyresperiod kan föreningen ta ut en marknadshyra som
gäller när avtalstiden löper ut men
då krävs att hyresavtalet sägs upp.
Om det råder minsta tvekan behöver
styrelsen ta hjälp.

kontraktet. En uppsägning till fel hyresgäst
är ogiltig.
Under tiden som ett lokalhyresavtal löper
ska styrelsen också vara medveten om vad
som står i det vad gäller klausuler som gör att
hyran automatiskt justeras på grund av inflation eller fastighetsskatt. För att ett hyresavtal ska kunna innehålla sådana bestämmelser måste första hyresperioden och även
förlängningsperioden löpa på minst tre år.
Ett lokalhyresförhållande kan vara momsregistrerat under förutsättning att föreningen har momsregistrerat sig som företag och

att momsregistrerad verksamhet bedrivs i
lokalen. Vid en sådan momsregistrering kan
föreningen göra avdrag för ingående moms
vilket kan vara värdefullt vid större arbeten i
huset. Men vanligtvis betyder avdraget inte
så mycket och dessutom är det ett visst arbete och kostnad med att redovisa momsen.
Sammantaget finns det så många fallgropar att det därför är Bostadsrätternas starka
rekommendation att föreningen inhämtar
hjälp om det skulle råda minsta lilla tvekan,
vilket det ofta gör.

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

Så blir du en bra

ordförande
Är du nyvald ordförande i din förening? Då har du liksom de
andra i styrelsen tillgång till Bostadsrätternas rådgivning, där
jurister, ekonomer, tekniker och bostadsrättsexperter svarar på
dina frågor. Att vara ordförande skiljer sig en del från att vara
ledamot och därför har Bostadsrätterna Direkt låtit några av
styrelserådgivarna svara på vanliga frågor.

”Ordföranden ska leda styrelsens
arbete, inte bara genom att föra ordet.
Han eller hon har framför allt ansvar
för att styrelsearbetet blir effektivt.”
THOMAS LAGERQVIST

PER LILLIEHORN

Vad är ordförandens viktigaste roller
under själva styrelsemötet?
– En är att ordföranden ser
till att fördela ordet och se till
att alla kommer till tals. Det
finns alltid personer som är
tystare än andra men de måste också få chansen att uttrycka sin mening och bidra
till beslutet. Sedan handlar
det om att upprätthålla en god stämning och
säga till när någon pratar för mycket och för
länge. Det är att visa dålig respekt för andra.
Ordföranden behöver också tänka på att delegera arbetet, annars sitter personen där
med allt själv. Se till att fördela arbetsuppgifterna rättvist efter ledamöternas skiftande kunskaper och kompetens.

ELISABETH KALDERÉN

Vilket ansvar har ordföranden för att
upprätta styrelseprotokoll?
– Det är ordföranden som
svarar för protokollet även när
en enskild protokollförare utses. Därför ska ordförande
skriva under protokollet på de
möten denne närvarar, tillsammans med protokollföraren och justerare. Tänk på att
protokollet ska vara numrerat och innehålla
tidpunkt, plats, närvarande med funktion,
yrkande och beslut, grunder för beslut och
röstfördelning eller reservationer. Protokollen bör vara korta och i huvudsak innehålla
beslut med kortare motivering.

TOVE LINDAU

Vad skiljer ordförande i en bostadsrättsförening från en vd i ett aktiebolag?
– En skillnad mellan bostadsrättsförening och aktiebolag är att föreningen saknar
vinstintresse. Visserligen
finns det ett antal intressenter
utanför föreningen, såsom
banker och leverantörer men
den viktigaste intressegruppen är ändå medlemmarna. Medlemmar får
så att säga avkastning på sitt kapital genom
ett gott boende i form av en välskött fastighet med god och stabil ekonomi. En vd i ett
aktiebolag har stora befogenheter och kan
ensam besluta om många frågor som berör
bolaget. I en bostadsrättsförening kan ordföranden inte ensam ta beslut, för dessa är
kollektiva och ska tas som majoritetsbeslut i
styrelsen.

PEDER HALLING

Vad behöver en ordförande tänka igenom
inför ett styrelsemöte?
– Att göra möten effektiva
genom att komma fram till ett
beslut kan sägas vara ordförandens allra viktigaste uppgift. För att detta ska vara
möjligt krävs att ledamöterna
är väl förberedda genom att
ha läst på de beslutsunderlag i
de ärenden som de förväntas besluta i. Ordförande ska också se till att besluten genomförs. Inför själva styrelsemötet bör ordförande, förutom att vara väl förberedd, tänka
igenom några punkter. Vilken ledarstil passar bäst? Ska det vara formellt eller mer ledigt? Vilken roll och ställning ska suppleanterna ha? Måste styrelseledamöterna alltid
vara överens i sakfrågorna? Hur håller ni isär
egenintresset och föreningsintresset?

ÅSA PELTOMAA

När får styrelsen fatta beslut och vad
gäller vid omröstningar?
– Det är ganska vanligt vid
styrelsemöte att man glömmer att pröva om mötet har
rätt att fatta beslut. Styrelsen
får nämligen fatta beslut bara
om mer än hälften av antalet
av antalet ledamöter är närvarande, om inte stadgarna säger något annat. Om en ordinarie ledamot
har förhinder att närvara kan en suppleant
tjänstgöra i dennes ställe.

MATS LINDBÄCK

”I en bostadsrättsförening
kan ordföranden sällan
ensam ta beslut, eftersom
dessa oftast är kollektiva
och ska tas som majoritetsbeslut i styrelsen.”

TOVE LINDAU

THOMAS LAGERQVIST

Vad skiljer en ordförande från andra ledamöter i styrelsen?
– Ordföranden ska leda
styrelsens arbete, inte bara
genom att föra ordet. Han eller hon har framför allt ansvar
för att styrelsearbetet blir effektivt. Enligt lag, direkt eller
indirekt, har styrelsens ordförande ett antal exklusiva befogenheter. De kan sammanfattas så här:
1. Ordförande kallar till styrelsemöte.
2. Leder styrelsemötet.
3. Har utslagsröst om det är lika röstetal i
styrelsen.
4. Öppnar föreningsstämman.
5. Företräder föreningen både internt och
externt.
6. Personifierar straffansvaret, alltså i sådana ovanliga situationer där det misstänkts
ha begåtts brott och det inte går att åtala
styrelsen i sin helhet.

Vad gäller vid jäv? Hur ska ordföranden
veta när detta förekommer?
– Självklart är det viktigt att
styrelsen för sin trovärdighets
skull iakttar de jävsbestämmelser som finns. Styrelseledamöter och suppleanter får
inte delta i handläggning av
frågor som rör avtal mellan
dessa och föreningen eller i
andra avtal med någon utanför föreningen
där personerna har ett väsentligt intresse.
Jävet omfattar även själva verkställandet av
beslutet. Då är det i första hand en uppgift
för ordföranden att se till att jävsbestämmelserna följs. Avtal och andra rättshandlingar
som tecknas i jäv kan bli ogiltigförklarade.

CHRISTER HÖGBECK

Vilka är de vanligaste fallgroparna för
ordföranden och styrelsen?
– Den kanske vanligaste
bristen är att själva mötesledningen är dålig, vilket säkert
ofta beror på att ordföranden
inte har erfarenhet av att leda
möten. Ordföranden behöver
visa viss auktoritet och leda
mötet utan att för den skull
köra över ledamöterna. En annan fallgrop är
att beslutsunderlaget är dåligt och det leder
till långa föredragningar och diskussioner,
i stället för att ledamöterna före mötet haft
möjlighet att läsa in sig i ärendet. Om närvaron bland ledamöterna är dålig leder detta
också till sämre beslutsunderlag och glapp i
kunskaperna om vilka diskussioner styrelsen tidigare fört i ärendet. Ibland måste en
del avvika från mötet innan det är avslutat.
Därför är det viktigt att ordföranden prioriterar rätt och tar de viktigtaste punkterna
först.

Almedalsveckan i Visby går av
stapeln i början av juli. Även i år
är Bostadsrätterna på plats och
arrangerar en bostadspolitisk
debatt med partiernas ungdomsförbund.
REDAN FÖRRA ÅRET arrangerade Bo-

stadsrätterna en ungdomsdebatt och
det blev en mycket välbesökt programpunkt. Bostadsfrågan är fortsatt aktuell med en skriande brist på bostäder
och fungerande finansiering vilket ytterst är en fråga som politik och sam-

hälle borde ha uppmärksammat mer
långt tidigare.
UNGDOMSFÖRBUNDEN HAR delvis annorlunda förslag jämfört med sina partier och dessutom är det dessa politiker
som så småningom kommer att sitta i
riksdagen eller i kommuner och landsting för att bestämma i frågan. Därför
väljer Bostadsrätterna att återupprepa
förra årets debatt, nu med ett nytt upplägg och en del nyvalda ledare.

Plats: Bildstenshallen på
Fornsalen, Gotlands museum,
Strandgatan 14 i Visby.
Dag: Torsdag 7 juli.
Tid: Klockan 10.00-11.00.
Deltagare: Philip Botström, SSU,
Rasmus Törnblom, MUF, Mårten
Roslund, Grön Ungdom, Magnus
Ek, CUF, Hanna Cederin, Ung
Vänster, Henrik Edin, LUF samt
Christian Carlsson, KDU.
Moderator: Anna Bellman.

Fullmäktige mötte
Lennart Weiss
Bostadsrätternas 50 nyvalda
fullmäktigeledamöter möttes
för första gången i slutet av
maj i Stockholm. Den inbjudne
talaren Lennart Weiss från
Veidekke redogjorde för de
stora problem som finns på den
svenska bostadsmarknaden.

DET ORDINARIE MÖTET motsvarar
årsmötet i en bostadsrättsförening
med redogörelse av styrelsens årsberättelse, beslut som ansvarsfrihet och
olika val till förtroendeposter.
Varje fullmäktige inleds av en inbjuden gäst som i år var byggföretaget Veidekkes kommersielle direktör
Lennart Weiss. Han talade på temat
”Så löser vi bostadskrisen” och redogjorde för hur Norge stödjer
hushåll som ska in på bostadsmarknaden. Weiss förespråkar att
Sverige kopierar det norska exemplet, vilket skulle innebära att många
fler hushåll får möjlighet att äga sin
bostad. Den socialdemokratiska re-

geringen i Norge valde efter andra
världskriget ett annat spår än i Sverige, nämligen det ägda boendet. Med
bland annat Boligsparing for ungdom
(BSU) stöttas hushåll till sin första
bostad, där syftet är att hjälpa resurssvaga hushåll.
Fullmäktige valde bland annat Bostadsrätternas styrelse som i sin helhet består av Lennart Hedquist, ordförande, Malin Celander, vice ordförande, Harald Hagnell, Maritza
Horn, Bengt Hökervall, Hans Jönsson, Joacim Lundberg, Göran Olsson, Göran Orup, Emilia Slaghök
samt Lars-Gunnar Wallin.
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De ungas syn på bostadspolitiken

Nya kurser
i Bostadsrättsskolan
Låt s
t

å!

I Bostadsrättsskolan tillkommer under höstterminen
flera nya kurser och kursorter. Kurskatalogen har fått
ett nytt utseende och når i dagarna Bostadsrätternas
medlemsföreningar.
VARJE TERMIN FÖRNYAR Bostadrättsskolan sitt kursutbud. En del
känns igen sedan tidigare och några
nya kurser tillkommer.

Vilka nya kurser kommer i höst?
– Vi har flera nyheter och en av
dessa är Ändringar och underhåll i
bostadsrätten som utgår från styrelsens perspektiv. Frågor om vad
bostadsrättshavaren får göra eller
inte göra i samband med ombyggnation av sin lägenhet är en allt
vanligare fråga och därför vill vi
uppmärksamma denna fråga extra.
En andra kursnyhet handlar om
brandskydd och om det ansvar som
styrelsen har för att förhindra bränder.” Vi ger denna kurs tillsammans
med Brandskyddföreningen, berättar Bostadsrättsskolans rektor Kerstin Frykberg Andersson.

”En andra kursnyhet
handlar om brandskydd
och om det ansvar som
styrelsen har för att
förhindra bränder.”
KERSTIN FRYKBERG
ANDERSSON

Bostadsrättskolan erbjuder också
tre seminarier. Vad skiljer dessa
från en kurs?
– Då rör det sig om mer dagsaktuella frågor som vi behandlar under
en och en halv timme, inklusive frågestund. I höst tar vi upp redovisning med K2 eller K3, underhållsplaner och ändring av stadgar
med anledning av ändringarna i
lagen om ekonomiska föreningar.
Vilka kurser rekommenderar du
för dem som är nya i styrelsen?

– Dels har vi faktiskt en
kurs som riktar sig direkt till
dem som är nyinvalda och
dels en kurs för ordföranden.
Visserligen kan även en ordförande som suttit ett tag gå
den sistnämnda men jag rekommenderar båda varmt.

Bostadsrätts-

SKOLAN
Stockholm
GÖTEBORG /
MALMÖ
UPPSALA / UM
EÅ /SUNDSVAL
L
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LINKÖPING
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Många av kurserna riktar
sig mot medlemmar som
har ett förtroendeuppdrag
men vad finns för ”vanliga” bostadsrättshavare?
Utb ild nin g för med
– Här har vi kursen Livet
lem sfö ren ing ar i
Bos tad srätte rna
i en bostadsrättsförening
som just riktar sig till den
3 seminarier
som bor i en förening. Vår
tanke är att det ska vara
till hjälp för styrelsen med
mer utbildade medlemmar som förstår vad bostadsrätt
innebär när det till exempel komUmeå
mer till ansvar och skyldighet. Styrelsen får gärna tipsa sina medlemmar om kursen.

kurser

hösten 2016

1

sundsvall

Vad är ditt tips till den som vill gå
kursen som inte finns på orten?
– Visserligen ger vi våra kurser
på 12 orter i landet men jag förstår
borlänge
gävle
om vi inte når alla eller att alla inte
hinner. Det finns flera alternativ.
Ett är att kontakta oss på info@
uppsala
eskilstuna
bostadsratterna.se för en pop- karlstad
Stockholm
up-kurs. Vi kan nämligen
örebro
komma och ge en kurs om
linköping
flera medlemsföreningar
på en ort är intresserade. En annan är våra
göteborg
e-kurser på webben,
då vi har spelat in några av våra kurser och
dessa finns att se på nätet.
Varje kurs är där uppdelad i
malmö
block så att tittaren lätt kan
hitta det avsnitt som kan vara
intressant, säger Kerstin Frykberg
Andersson.
ANMÄLAN SKER PÅ bostadsratterSom vanligt ingår kurserna i avna.se/bostadsrattsskolan. Ange
giften till Bostadsrätterna och kostar alltså inte någonting extra för de e-postadress för att få bekräftelse
och den automatiska påminnelsen.
föreningar som är medlemmar.

Här kör vi!

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

Kan vi debitera
städkostnaden?

Vem ansvarar
för grovsopor?

Fråga: Vi har problem med
att det luktar kattkiss i en
av trappuppgångarna. Kan
vi debitera städkostnaden
av den boende som har katt för
sanering av trapphuset?

Fråga: Har vi som bostadsrättsförening någon skyldighet att tillhandahålla
container för grovsopor
och grovavfall till våra medlemmar?

Svar: Nej, inte utan vidare. Men
om detta sker vid flera tillfällen
bör ni sända en rättelseanmaning,
alltså en uppmaning om rättelse,
till medlemmen. Sker ingen ändring kan det faktiskt tänkas vara
skäl för uppsägning och i den processen kan ni yrka ersättning för
sådana kostnader.

Svar: Det finns olika uppfattningar om vem som har ansvar för
grovsopor. I vissa kommuner
läggs ansvaret på fastighetsägaren. Därmed skulle alltså en bostadsrättsförening vara skyldig
att hantera grovsopor. Men det
finns ingen vägledande dom i saken. Vi menar att en förening i
sina ordningsregler kan bestämma att varje medlem själv måste
ta ansvar för sådant avfall. Ni bör
alltså ha viss valfrihet här.
I era trivselregler kan ni ange
att ansvaret är medlemmarnas
men detta hindrar inte att ni en
eller två gånger per år hyr in en
container. Men det senare är då
inte en skyldighet utan en möjlighet.

Måste alla öka
insatsen?
Fråga: Vid en insatshöjning, kan föreningen besluta att alla lägenheter
utom en ska öka insatsen?
Eller måste alla medlemmar vid
insatshöjning gå in med kapital?
Svar: Beslut om insatshöjning
måste fattas av en stämma. Om
insatsen höjs proportionellt lika
för alla, till exempel 10 procent,
blir beslutet giltigt om samtliga
medlemmar är där och röstar ja.
Blir det inte sådan enighet krävs
2/3 majoritet samt godkännande
av Hyresnämnden.
Om insatsen inte ska höjas lika
för alla och alltså innebär rubbning av det inbördes förhållandet
mellan insatserna ska alla som
berörs gå med på saken. Annars
blir det 2/3 majoritet av samtliga
medlemmar samt godkännande av
Hyresnämnden.

Hur ändrar vi
ägarfördelningen?
Fråga: En av de boende i
vår förening blev änka förra året och nu är hon ensam ägare till bostadsrätten som hon och maken ägde till
hälften var. Vad behöver föreningen för dokument för att visa denna förändring?
Svar: Om hon var ensam dödsbodelägare ska hon lämna in en registrerad bouppteckning till föreningen som visar detta. Med den
som stöd kan makens del av bostadsrätten noteras på änkan. Om
det fanns flera dödsbodelägare får
hon lämna in handlingar om ett
arvskifte som visar att hon tilldelats makens del av bostadsrätten.

Grannens katt kissar i trappuppgången. Ska ägaren betala för sanering av trapphuset?

Vad krävs för att
bli ombud?
Fråga: Kan en medlem utse
sig själv som ombud för en
annan medlem i samma
bostadsrättsförening utan
att den som har ombud själv kontaktat styrelsen, varken muntligt
eller skriftligt? Vi har en medlem
som lämnar den ena skrivelsen
efter den andra som rör en helt
annan boende. Behöver styrelsen
någon typ av intyg från den som
tydligen har ett ombud?
Svar: Enligt avtalslagen kan en
person låta någon annan företräda
personen efter att ha lämnat en
skriftlig fullmakt. Det kan gälla att
köpa ett hus eller sälja en bil eller
en helt allmän fullmakt. Säger en
medlem i er förening att denne är
ombud för en annan ska medlemmen alltså visa föreningen en fullmakt underskriven av den person
som medlemmen säger sig företräda. Kan medlemmen inte vissa
detta behöver ni inte bry er om
vad denne säger eller skriver i sin
påstådda egenskap av ombud.

Hur meddelar vi
avgiftshöjningen?
Fråga: Vi har i styrelsen beslutat om en avgiftshöjning
på tre procent och undrar
om det finns några regler
kring hur vi förmedlar detta till
övriga bostadsrättsinnehavare?
Ska det ske skriftligt? En viss tid i
förväg?
Svar: Om det inte står något i era
stadgar om detta så gör styrelsen
vad den finner lämpligt. Men det
är självklart bra om ni så tidigt
som möjligt delar ut lappar eller
sätter upp information i porten så
medlemmar kan planera för avgiftshöjningen.

Inget krav
på individuell
mätning
Frågan om krav på individuell mätning och debitering i befintliga bostadshus är avgjord. Bostadsrätterna Direkt har tidigare rapporterat
om att Boverket kom fram till att
effekterna med ett sådant krav
skulle bli alltför låg jämfört med
kostnaderna. Regeringen har nu
beslutat att följa Boverkets linje
och därför blir det inget obligatoriskt krav. Att frågan var uppe beror
på EU:s energieffektiviseringsdirektiv och hur det skulle implementeras i Sverige. Ett tvingande krav
skulle innebära stora kostnader för
fastighetsägare och därmed de boende, som skulle behöva mäta individuell förbrukning av varmvatten,
värme och el. Bostadsrätterna har
tillsammans med andra organisationer framfört att besparingarna
inte blir speciellt stora och att det
finns effektivare sätt att spara energi på.

Kan vi köpa in träd
och växter?
Fråga: Vi har startat en
trädgårdsgrupp och vill att
föreningen köper in träd,
växter, bord och stolar.
Kan vi köpa in sådant med föreningens pengar eller är det förhindrat av stadgarna där det står att
föreningens ändamål är att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen?
Träd och sådant främjar ju inte
ekonomin, eller hur?
Svar: Formuleringen i era stadgar
är hämtad ur lagen om ekonomiska föreningar. En bostadsrättsförening är en form av
sådan förening. Men det
anses att en förening har
visst svängrum då
det gäller vad
den får göra.
Det finns ingen tvekan
om att anordnande
av trädgård,
lekpark och
p-platser
faller inom
det tillåtna
området. Ni
kan gå vidare
med trädgårdsprojektet.

De styr i nya
bostadspolitiken
Peter Eriksson (MP) blir ny bostadsminister i den rödgröna regeringen och han efterträder därmed
Mehmet Kaplan som avgick i maj.
Regeringen har därefter utsett Alf
Karlsson till bostads- och digitaliseringsministerns statssekreterare.
Alf Karlsson kommer senast från
Statsrådsberedningen och han
har under många
år arbetat politiskt. Värt att
nämna är att han
tidigare var ledamot i Bostadsrätternas fullmäktige.
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