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Förbered stämman
Så fungerar valberedningen
Det är bara månader kvar tills de
flesta bostadsrättsföreningar håller
sina årsstämmor. En av de tidiga
förberedelserna som styrelsen behöver säkerställa är att valberedningen kommer igång med sin viktiga
uppgift. En vanlig uppfattning är att
valberedningens arbete är reglerat
i någon lag, men så är det inte.
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NÄR VALBEREDNINGEN ÄR klar med sitt arbete finns det flera sätt att offentliggöra förslagen. Lämpligen får styrelsen veta vilka valberedningen föreslår, men det går inte att kräva
detta. En del föreningar väljer att skicka valberedningens förslag tillsammans med kallelsen
till stämman, andra låter dela ut förslaget på
stämman. Eller så läser valberedningen upp
sitt förslag på stämman. Bäst är ändå att låta
medlemmarna få ta del av förslaget i god tid
inför stämman för att då kunna ta ställning.
En valberedning kan föreslå sig själva till
att ingå i styrelsen. De kan även föreslå en
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som inte är förenlig med
lagen och den tystnadsplikt
som styrelsen har. Ett alternativ är att valberedningen besöker styrelsen för att stämma
av styrelseåret och vilka behov som finns.
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tet, hur ska då valberedningen lämpligast lägga upp det? Här finns säkert olika kulturer
från förening till förening. Ibland är en av valberedarna någon som tidigare själv ingått i
styrelsen. Därför har denne kunskap om styrelsens vardagsarbete och vilka kompetenser
som behövs och vilka personer i föreningen
som kan vara lämpliga för ett förtroendeuppdrag. Det går att lägga upp arbetet med olika
ambitionsnivåer. Några väljer att skriftligen
fråga nuvarande ledamöter om hur de upplever att styrelsearbetet fungerar och om de avser att kandidera för ytterligare en period. Andra pratar med styrelsens ordförande för att
få en bild. En del valberedningar vill få tillgång till styrelseprotokoll och närvara vid ett
eller flera styrelsemöten men detta är en sak
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OM DET INTE FINNS någon lag som styr arbe-
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VISST STÅR DET I LAGEN att valberedningen
måste dela ut sitt förslag? Den frågan och
många andra ställs när årsstämman närmar
sig. Svaret är att det inte finns några lagregler
och det enda som kan styra är om det skulle
stå något i föreningens stadgar. Därför är det
fritt fram för valberedningen att arbeta som
den vill. Men det finns annat som reglerar
dess arbete och vad de kan föreslå.
Först och främst är syftet med en valberedning att underlätta för medlemmarna att valen på årsstämman ska gå lättare. Valberedningen kan förutom att ta fram lämpliga
kandidater också föreslå nivån på arvoden,
om det ska beslutas om sådana. Stämman är
inte på något sätt bunden till förslagen och
det är fritt fram att föreslå och välja andra personer till styrelsen om medlemmarna vill det.

person till styrelsen som
inte är medlem i föreningen,
men då måste detta vara tillåtet enligt
stadgarna. Skulle det finnas olika åsikter om
vilka som ska ingå i styrelsen och därmed
fler kandidater än platser, är den starka rekommendationen att valet sker i form av en
sluten omröstning.
IBLAND HÄNDER DET ATT en valberedare
flyttar och då är frågan om det behövs en extrastämma för att välja en ny person. Om det
står i stadgarna att det exempelvis ska vara
två valberedare, talar det starkt för att föreningen måste hålla en stämma för att utse en
ny valberedare. Även om detta inte sägs klart
i stadgarna är det faktum att en stämma har
utsett två valberedare troligen i sig skäl nog
för att en ny stämma bör hållas för nyval.

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

?

Arvode eller ej?
Råd för att hitta rätt nivå
Ska styrelsen ha ett arvode för det arbete som läggs ner? Om
svaret är ja kommer frågan om vilken storlek som är rimlig,
vilket kan bli svårare att svara på. Det finns dock en tumregel
men avgörande är hur omfattande styrelsearbete det är.
ATT TA ANSVAR OCH arbeta i bostadsrättsföreningens styrelse är inget som kan räknas
till ett välbetalt jobb när ett arvode betalas.
Det rör sig ofta om många timmar under ett
år med både stora och små frågor. Huruvida
styrelsen ska arvoderas eller inte är upp till
varje förening att avgöra och en del väljer att
avstå från det mot bakgrund av att föreningen är liten eller för att ekonomin inte tillåter
det. I dessa små föreningar är alternativet
att medlemmarna turas om att sitta i styrelsen och ta ansvaret och arbetsbördan.
Det är föreningsstämman som beslutar
om arvodet, vilket oftast och lämpligast sker
efter förslag från valberedningen. Den föreslagna nivån får medlemmarna sedan ta
ställning till och avgöra om det är deras mening att nivån är rimlig. Medlemmarna kan
föreslå en annan nivå. Och även

när det inte finns en valberedning kan medlemmarna lägga fram förslag om beloppet.

ARGUMENTEN FÖR arvode är flera. Bostadsrättsföreningens hus har ett stort ekonomiskt värde som styrelsen ska förvalta, för
vilket de fått förtroende från sina grannar
att göra. Arbetet sker på fritiden. Många har
i dag har mycket annat som lockar och styrelsearbete är inte bara tidskrävande, det är
kanske inte alltid heller så roligt. Då kan det
vara en idé att denna styrelse får en viss betalning, om än symbolisk med tanke på allt
arbete som sannolikt läggs ner.
För att bestämma nivån på arvodet kan
hänsyn tas till flera faktorer. En del styrelser
väljer att lägga ut mycket av förvaltningen
på entreprenad, både ekonomisk och teknisk förvaltning. Andra betalar själva fakturorna och ser till att byta trasiga lampor. Står
föreningen inför ett verksamhetsår då
stora ombyggnadsprojekt ska

ske? Det betyder mer arbete för styrelsen
och då kan det vara lämpligt med ett tillfälligt högre arvode.
TILL BOSTADSRÄTTERNAS styrelserådgivning ställs ofta frågor om vad andra föreningar betalar sina styrelser. Erfarenheten
visar att nivån ligger mellan 1 000 och 1 500
kronor per lägenhet och år. En förening som
har 30 lägenheter betalar då sin styrelse
mellan 30 000 och 45 000 kronor, exklusive
sociala avgifter. Det är ganska vanligt att
medlemmarna i en förening varje år beslutar att arvodet ska vara satt utifrån prisbasbelopp.
Om inte stadgarna och stämman bestämmer annat, är det upp till styrelsen att fördela arvodet mellan sig. Även här finns olika
varianter. En del väljer att dela upp det i lika
delar där även suppleanterna får ta del av
pengarna. Andra betalar ordföranden mer.
En del väljer en fast och rörlig del. Den senare baseras på närvaron på styrelsemöten,
det vill säga ett sammanträdes–
arvode. Allt utifrån hur den
egna föreningen fungerar.

Extern mötesordförande

En medlemsförmån i Bostadsrätterna
Boka en av Bostadsrätternas erfarna
styrelserådgivare som extern mötesordförande på föreningsstämman.
Denna tjänst erbjuds i Stockholm,
Göteborgsområdet och Skåne.
ATT HA EN EXTERN mötesordförande på årsstämman är en bra idé då det är en person
som inte har några bindningar i föreningen
och därmed kan hålla sig neutral. En del föreningar väljer att deras egen ordförande
även ska hålla i årsmötet. När denne ska sva-

ra på medlemmarnas frågor och samtidigt
hålla i ordförandeklubban kan det bli svårt
att hålla isär rollerna. Därmed inte sagt att
det är fel, men det är att föredra att någon
annan är mötesordförande. Andra väljer
att ta in någon från grannföreningen eller
annan extern person.
EN EXTERN ORDFÖRANDE brukar också i högre grad innebära att stämmorna blir lugnare, i synnerhet när det är en fråga av mer
kontroversiell karaktär. Det är även betryggande för alla parter att mötesordföranden

är en person som har en gedigen kunskap om
bostadsrätt.
Som en medlemsförmån erbjuder Bostadsrätterna möjligheten att anlita någon av
de erfarna styrelserådgivarna. Detta sker
mot ersättning och priset är beroende av
tidsåtgången inför, under och efter stämman. Tjänsten erbjuds i Stockholm,
Göteborgsområdet och i Skåne. Intresserad?
Kontakta Bostadsrätterna på info@bostadsratterna.se eller telefon 0775-200 100. Intresset för tjänsten brukar vara högt och därför är det först till kvarn som gäller.

Avgift vid uthyrning i andra hand
Sedan 2014 kan föreningen ta ut en avgift av bostadsrättshavaren
när denne fått styrelsens tillstånd att hyra ut lägenheten i andra
hand. Här finns olika varianter för hur avgiften debiteras.
EN FÖRUTSÄTTNING FÖR att kunna kräva
avgiften vid andrahandsuthyrning är att den
finns med i bostadsrättsföreningens stadgar.
I annat fall är den inte giltig. Detta har sin
grund i bostadsrättslagen som specificerar
vilka avgifter som kan tas ut.
När en bostadsrättshavare ansökt och
fått föreningens eller hyresnämndens
tillstånd för att hyra ut kan fören-

ingen debitera tio procent av ett prisbasbelopp. För 2017 är det alltså 10 procent av
44 800 kronor, vilket blir 4 480 kronor. Då
handlar det om vad föreningen kan debitera
per år. Om en bostadsrättshavare hyr ut lägenheten under sex månader blir beloppet därmed 2 240 kronor. Det är
upp till styrelsen att bestämma

om vanliga avgiften ska läggas på månatligen, om avgiften debiteras per månad, eller
för hela den beviljade uthyrningsperioden.
Men en bostadsrättshavare kan avbryta en
andrahandsuthyrning i förtid och om föreningen debiterat för hela uthyrningsperioden blir föreningen återbetalningsskyldig för det överskridande
beloppet.

”Lås inte byggandet
i en viss upplåtelseform”
Att låta kommunerna redan i detaljplanen
bestämma vilken upplåtelseform som ska byggas innebär att byggandet minskar och ombildning till bostadsrätt blir betydligt svårare. Det
skriver Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist i
en debattartikel.
REGERINGEN VILL öka byggandet genom att bland annat
lätta på reglerna. Men i ett fall går de i motsatt riktning,
nämligen att kommunerna redan i detaljplanen ska bestämma upplåtelseformen. En sådan reglering skulle påverka byggandet under många decennier framöver och
göra det svårare att bygga bostadsrätter och villor.
Läget på bostadsmarknaden är mer ansträngt än på
mycket länge. I Boverkets bostadsmarknadsenkät vittnar rekordmånga kommuner om bostadsbrist.
VAD BEROR BOSTADSBRISTEN PÅ?

Förklaringarna är många. Klart är
dock att den kommunala planläggningen länge stått i vägen
för ett ökat bostadsbyggande.
Statliga bestämmelser
och komplicerade utredningar gör att processerna drar ut på
tiden.
Det var för att
få fart på planläggningen och
öka markanvisningarna som
den

förra regeringen tillsatte den så kallade planprocessutredningen i början av 2014. Och utredningens betänkande, som överlämnades till regeringen för ett år sedan,
innehåller mycket riktigt förslag som syftar till att förenkla processerna. Ett av förslagen rör möjligheten för kommuner att begära bindande planeringsbesked från länsstyrelsen och begränsningar av detaljplanens tillåtna
innehåll.
DET UTREDNINGSFÖRSLAG som skulle få störst konsekvenser för bostadsmarknadens funktionssätt pekar dock
i en helt annan riktning. Utredarna vill nämligen ge kommunerna möjlighet att bestämma upplåtelseform redan i
detaljplanen. Med andra ord ska kommunerna kunna förbjuda byggherrar att bygga bostadsrätter och egnahem
samt förhindra att lägenhetsinnehavare ombildar sina
bostäder till bostadsrätter. Visserligen var det ett utredningsförslag, men regeringen har tagit detta vidare i sitt
program för ökat bostadsbyggande, vilket tyder på att de
avser att förverkliga regleringen.
Det handlar inte om att villkora markanvisningar, vilket kommunerna redan har möjlighet att göra. Kommu-

”Förutom att förslaget innebär ett
osannolikt ingrepp i äganderätten
motverkar det utredningens syfte:
att göra det enklare att bygga.”
nerna ska få bestämma vilken typ av bostäder som ska
byggas på privat mark.
Förutom att förslaget innebär ett osannolikt ingrepp i
äganderätten motverkar det utredningens syfte: att göra
det enklare att bygga. Saken är den att detaljplaner gäller
för många år framöver, ibland till och med åtminstone
ett sekel och processen för att ändra dessa är omfattande.
Vill hyresgäster ombilda sina lägenheter till bostadsrätter skulle de på samma sätt behöva
vända sig till kommunen och hoppas på
planändring. Efterfrågar marknaden bostadsrätter skulle mark detaljplanerad
för hyresrätter att förbli oexploaterad, tills detaljplanen revideras. Värdet på fastigheterna skulle minska
när marken inte kan
användas på bästa
sätt.
OM VI SKA KUNNA bygga bort bostadsbristen
måste det bli enklare att
bygga bostäder som människor efterfrågar, inte svårare. Det är dags för regeringen att ge besked: Tänker

Nya kurser
i Bostadsrättsskolan

Bostadsrätts-

SKOLAN

Vill du lära dig mer om bostadsrätt? I så fall finns
Bostadsrättsskolans kurser, både för dig som är
ny i styrelsen eller varit med ett tag. Vårens kurser
är redan igång men än är det inte för sent att anmäla
sig.
VÅREN 2017 KOMMER Bostads-

rättsskolan till åtta orter och
verksamheten bjuder på elva
olika kurser och två seminarier.
Utbildningarna ingår i medlemskapet hos Bostadsrätterna och
därmed kostar det inget extra
att gå dessa.
KOMMER INTE KURSEN du är intresserad av till din ort? I så fall
finns det möjlighet att arrangera
pop-up-kurser. Det innebär att
om en förening anmäler intresse via info@bostadsratterna.se
skickar Bostadsrätterna ut en
intresseanmälan till medlemsföreningar i närheten. Om det
då finns tillräckligt många intresserade kan en pop-up-kurs
arrangeras.
UTBUDET ÄR ANPASSAT till att
många bostadsrättsföreningar
håller sina årsstämmor under
denna period. Kursen ”Lyckas
med ert årsmöte” är ett exempel på detta, där deltagarna får
tips om hur föreningsstämman
kan utformas på bästa sätt. Ett
annat exempel är ”Att arbeta i
styrelsen”, vilken riktar sig till
nya ledamöter men även är
lämplig för den som innehaft
förtroendeuppdrag under en
tid. Slutligen är kursen ”Gör rätt
som revisor” en kurs med anledning av årsstämmosäsongen
och en styrelse kan tipsa sin förtroendevalda revisor om
denna.
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kurser igen sedan tidigare.
Men en är helt ny i Bostadrättsskolans verksamhet,
nämligen ”Spara energi i
bostadsrättsföreningen”
som arrangeras i samarbete med Energirådgivarna.
En tryckt kurskatalog har
skickats till samtliga medlemsföreningar. På bostadsratterna.se/bostadsrattsskolan finns en beskrivning
av samtliga kurser, och där
sker även anmälan av deltagande.
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FRÅGOR & SVAR
Avgift i tvättstugan?
Fråga: Vi är en stor förening med gemensamma
tvättstugor. Styrelsen har
fått information om att
vissa medlemmar tvättar väldigt
mycket och i så stor omfattning
så att det verkar som om de tvättar åt andra. Vi har konfronterat
dessa men de nekar. Kan vi i styrelsen besluta att avgiftsbelägga
tvättmaskinerna?

Hushållen inte
överskuldsatta

Svar: Ja, det kan ni och ni kan
även besluta om tvättider och
bokningssystem.

Vem får se
förteckningen?
Fråga: Vi har fått en fråga
från en medlem som vill se
vår lägenhetsförteckning.
Han vill se vilka i huset som
står som ägare på respektive bostadsrätt och hur mycket de betalade för den. Har han rätt till det?
Svar: Nej, en medlem får bara se
uppgifter om den egna lägenheten
i lägenhetsförteckningen men inte
se något om andra lägenheter.
Däremot är medlemsförteckningen offentlig, i vilken namn, adress
och lägenhetsinnehav anges.

Behöver vi kopia
på köpekontraktet?
Fråga: När en bostadsrätt
säljs och köparen gör en
medlemsansökan i föreningen, behöver vi även ha
köpekontraktet?
Svar: Ja, ni ska ha kopia på överlåtelsehandlingen som ska bifogas
lägenhetsförteckningen.

Köket flyttas
– vad gör vi?
Fråga: Föreningen håller på
med ett arbete i fastigheten. Hantverkarna har informerat oss om att en lägenhet totalrenoveras och att köket
flyttas utan vår kännedom. Vi har
inte fått in någon ansökan från
medlemmen vare sig det gäller
badrumsrenovering eller flytt av
kök. Vi har klart och tydligt i våra
trivselregler informerat om vad
som gäller och på vår webbplats
finns en blankett att fylla i och
lämna till styrelsen. Vi vet att han
tänker sälja lägenheten. Vad gör vi?

Styrelsen har rätt att bestämma om tvättider och
bokningssystem för tvättstugan, men även om
avgift för nyttjandet.

Svar: Ni måste snarast kräva att
få tillträde till lägenheten och ta
med en fackman för vatten och
avlopp som får se vad som har
gjorts. Har fel begåtts som är till
skada för huset kan ni kräva att
medlemmen genast åtgärdar saken. Struntar denne i det och
påbörjar försäljning får föreningen upplysa mäklare och spekulanter om att fel kan finnas som
köparen kan tvingas åtgärda, om
det enligt stadgar faller på medlem. Upplys också om att föreningen kan komma att begära tillträde för att till exempel åtgärda
brister som har med stamledningar att göra. Även om medlemmen säljer kan föreningen
kräva skadestånd av denne i efterhand om föreningen kan visa
att medlemmen varit vårdslös.
Observera att ni inte får hindra
försäljning.

Vem ska betala
vattenskadan?
Fråga: Vi har upptäckt en
vattenskada i en av våra
stammar och minst ett
badrum kommer att behöva öppnas och torkas ut. Medlemmen i fråga har kontaktat sitt försäkringsbolag som ersätter honom
för återställandet av ytskikt men
med ett ålderavdrag på 50 procent. Medlemmen och hans försäkringsbolag anser att föreningen
ska betala åldersavdraget eftersom medlemmen inte är skyldig
till skadan. Det är givetvis olyckligt att han får betala, men vi i styrelsen tycker att regeln om att
ytskiktet är medlemsansvar ska
gälla och han får således stå för
även åldersavdraget. Vad säger ni?

Svar: Medlemmen måste kunna
bevisa att skadan uppkommit på
grund av att föreningen varit försumlig eller vårdslös för att föreningen ska behöva stå för kostnader för ytskikt etcetera inne i
lägenheten. Är det en ”oturskada”, det vill säga att den har inträffat utan att någon kan anses
vållande, får medlemmen på vanligt sätt stå för ytskikten.

Hur gör vi med
reservationen?
Fråga: En av våra styrelseledamöter har reserverat
sig mot ett beslut i styrelsen. Nu kräver hen att det
dels ska stå i protokollet och dels
att en bilaga ska häftas ihop med
protokollet där hen beskriver varför hen har reserverat sig. Måste
vi göra som hen kräver?
Svar: En styrelseledamot har rätt
att reservera sig mot beslut. Detta ska noteras i styrelseprotokollet. Vill ledamoten motivera sin
reservation finns även den rätten,
en reservation kan alltså fogas till
protokollet.

Ta bort cykeln?
Fråga: Kan styrelsen ta
bort en cykel som står låst
i räcket i trapphuset utan
att bli anklagad för egenmäktigt förfarande när ägaren
inte hörsammar att cykeln absolut
inte får stå där?

Hushållens skuldsättning är ett
hett ämne och under senare år har
en rad åtgärder gjorts för att
minska benägenheten och möjligheten att ta lån. Men är hushållen
överskuldsatta och behövs ett
skuldkvotstak? Nej, säger analysföretaget Evidens i en rapport.
Ett skuldkvotstak, alltså ett av
myndigheter infört tak för hur
mycket ett enskilt hushåll får låna,
nämns ofta i debatten om hushållens skuldsättning. Evidens har på
uppdrag av Sveriges Byggindustrier
låtit utreda effekterna av ett lånetak och konstaterar att det inte behövs samt att hushållen generellt
sett inte är överskuldsatta.
Analysföretaget menar att bostäderna är rimligt värderade mot
bakgrund av att inkomsterna stigit
snabbt och att inflation och räntor
fallit till mycket låga nivåer. Bostadspriserna kan alltså förklaras
med fundamentala prispåverkande
faktorer. Även om bostadspriserna
skulle falla måste det ligga i paritet
med 1990-talskrisen för att det ska
påverka konsumtionsutvecklingen,
menar Evidens. Ett skuldkvotstak
skulle ytterligare påverka unga
vuxnas möjligheter att etablera sig
på bostadsmarknaden och därmed
skapas förmögenhetseffekter när
vissa hushåll ställs utanför.
De svenska hushållen är inte så
skuldsatta som det oftast framhålls. Om skuldkvoten beräknas på
hushållens inkomster före skatt
plus sociala avgifter ger det en
mer rättvis bild som visar att
Sverige ligger strax över genomsnittsvärdet bland andra jämförda
länder, menar Evidens. Rapporten
”Argument för och emot ytterligare
kreditrestriktioner” finns att ladda
ner på sverigesbyggindustrier.se.

Svar: Är ägaren känd får ni inte ta
bort den själva, det innebär just
egenmäktigt förfarande. Ni måste
begära särskild handräckning av
Kronofogden.
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