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SUPPLEANTENS ROLL I STYRELSEN

Stadgarna avgör ansvaret
Suppleantens roll är att träda in för
en ordinarie ledamot när denne inte
närvarar vid styrelsemötet. Dessa kan
även finnas med vid styrelsemöten
och ha yttranderätt även när de inte
tjänstgör, men det är upp till varje
styrelse att besluta om.

SKULLE EN LEDAMOT avgå ur styrelsen kan
suppleanter kallas att tjänstgöra på styrelsemöten till nästa stämma. Det behövs inte
heller en ny stämma om en suppleant avgår
och styrelsen fortfarande är beslutsför.
Stämman är föreningens högsta instans.
Som beslutande organ är det stämman som
utser styrelse och suppleanter, och styrelsen
kan inte själv välja en suppleant eller besluta
att en suppleant ska bli ledamot.
Styrelsen i en bostadsrättsförening
måste ha minst tre ledamöter och detta är
som regel specificerat i föreningens stadgar.
Därutöver finns det inget lagkrav om att
en förening måste ha suppleanter, även
om det underlättar i fall ledamöter är frånvarande eller avgår.
Om en ledamot har anmält förhinder om
att delta vid ett styrelsemöte, är det styrelsens ordförande som kallar suppleanter att
tjänstgöra. Lagen anger inte i vilken ordning
suppleanter ska kallas. I ovanliga fall anger
stadgarna detta och en stämma kan ha beslutat vilken suppleant som ska kallas i första
hand, i andra hand och så vidare. Annars kan
styrelsen besluta om detta.
Den suppleant som inte ska tjänstgöra har
inte heller någon automatisk rätt att närvara
vid styrelsemöten. Här kan dock styrelsen
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SUPPLEANTEN VIKARIERAR på styrelsemötet om en ordinarie ledamot inte kan närvara. Då har suppleanten samma funktion som
en ledamot, vilket till exempel innebär att
denne räknas in i underlaget för att styrelsen
ska kunna vara beslutsför.
Ofta står det i föreningens stadgar att
styrelsen är beslutsför om mer än hälften av
ledamöterna närvarar, och suppleanten är
en del av underlaget om den tjänstgör. Men
en suppleant är alltid en suppleant, även om
denne tjänstgör i en ledamots ställe.

besluta annorlunda vad gäller suppleanters
närvaro- och yttranderätt. Bostadsrätterna
förespråkar närvaro- och yttranderätt eftersom suppleanterna behöver vara väl insatta i
föreningens verksamhet den dag de tjänstgör. Ett annat skäl att låta suppleanter närvara är att en när en ledamot får förhinder i sista stund, finns en suppleant på plats som får
tjänstgöra. Självklart ska en suppleant som
tjänstgör få ta del av underlag inför styrelsemötet, men de kan även få göra det när de
endast närvarar. I samband med att styrel-

sen beslutar om årsredovisningen kan en
tjänstgörande suppleant underteckna handlingen i stället för en frånvarande ledamot.
VAD KAN EN SUPPLEANT göra när denne
inte tjänstgör? Det är möjligt att låta personen utföra olika uppdrag. Ingenting hindrar
att denne utses till firmatecknare, även om
det möjligen är ovanligt, och suppleanten
kan även vara protokollförare på ett styrelsemöte och underteckna protokollet tillsammans med ordföranden.

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

Beskuren häck ledde till bråk

Bostadsrättsföreningen beskar
en häck. Problemet var att
bostadsrättshavaren ansåg att
den stod på hans mark och
föreningen skulle därför inte
ha rätt att kapa höjden. Bostadsrättsnämnden fick avgöra
detta ärende som handlade om
huruvida marken var upplåten
med bostadsrätt eller inte.
ETT UPPLÅTELSEAVTAL , alltså det dokument som upprättas när bostadsrätten
skapas, kan vara avgörande för vad bostadsrättshavaren får göra på marken utanför lägenheten. Det går även att teckna
ett tilläggsavtal som reglerar frågan. Om
marken utanför lägenheten är upplåten
med bostadsrätt är det medlemmen som
ansvarar för skötseln. Denne behöver inte
heller fråga föreningen om lov för att till
exempel bygga ett trädäck. Tvärtom gäller om marken inte är upplåten: då måste
styrelsen lämna tillstånd för sådana ändringar.
Frågan om vem som ansvarar för marken blev helt avgörande för hur Bostads-

rättsnämnden skulle bedöma ärendet
om häcken som beskurits.
I DEN RELATIVT NYA bostadsrättsföreningen finns ett antal lägenheter med uteplatser.
Medlemmen, som tog ärendet till
Bostadsrättsnämnden, tecknade både förhands- och upplåtelseavtal innan han kunde
flytta in i lägenheten. I båda avtalen
finns en skiss på lägenheten som även inkluderar de ytor utomhus som upplåtits
med bostadsrätten.
Utanför lägenheterna i bottenplanet
har byggföretaget planterat en häck av
avenbok, och en sådan kan växa sig mycket hög. I övrigt består uteplatserna av gräs
eller det som varje medlem har valt att
anlägga där.
Bostadsrättshavaren i detta ärende
tycker att det är bra med en hög häck,
då det förhindrar insyn i hans lägenhet.
Vid ett tillfälle skickar styrelsen ett
tilläggsavtal för underskrift, som förändrar upplåtelsen för medlemmarna på bottenvåningen. Avtalet sägs vara ett förtydligande gentemot ursprungliga avtal där
häcken har markerats på ritningen och
därmed ska tillhöra föreningen. Syftet är
att föreningen då får ansvar för avenbok-

häcken. I praktiken
skulle det innebära
att föreningen kan
klippa denna, men
även ersätta den med
annan växtlighet eller alternativt ta bort den.
Bostadsrättshavaren vill inte
skriva under tilläggsavtalet utan menar
att han redan har ett avtal vad gäller upplåtelsen av marken utanför lägenheten.
Han mejlar styrelsen om detta och konstaterar att även om styrelsen anser att häcken
är föreningens ansvar så har föreningen inte
skött den. Styrelsen svarar att ”avtalet behöver skrivas under så att vi vet att alla känner
till förtydligandet och agerar därefter”. I senare mejlväxling menar styrelsen att häcken
tillhör föreningen och att medlemmarna är
välkomna att gå med i en trädgårdsgrupp
för att påverka gemensamma ytor.
En tid senare klipper föreningen ner
häcken, från cirka 2 meter till 145 centimeter. Bostadsrättshavarens insyn ökar
och han anser fortfarande att häcken tillhör
bostadsrätten. Han väljer därför att ta
ärendet till Bostadsrättsnämnden.
I SIN INLAGA TILL Bostadsrättsnämnden
skriver styrelsen att häcken tillhör föreningen, vilket inte bara bekräftas i det senaste

tilläggsavtalet utan även i de ursprungliga
förhands- och upplåtelseavtalen. De skriver
vidare att bostadsrättshavaren valt att inte
ingå i trädgårdsgruppen eller komma
med synpunkter om önskad höjd på häcken
i den förfrågan som gjorts till berörda medlemmar. Endast en medlem ska ha lämnat
synpunkter. Trädgårdsgruppen beslutade
därför att beskära häcken till samma höjd
som häckarna på innergården.
Styrelsen konstaterar att förhandsinformationen om bostadsrättsföreningen innehöll uppgifter om en planerad häck om
50 till 80 centimeter, och att bostadsrättshavarens förväntning om en häck på 2 meter
är orealistisk.

Bostadsrättshavaren håller inte med om
styrelsens ståndpunkter. Häcken står ju på
hans mark, menar han, och därför har ingen
annan rätt att beskära den. Att han då förväntas komma med önskemål om höjd är
irrelevant. Han skriver också att han har
lagt ner åtskillig tid på att sköta både häcken
och uteplatsen.
HAR FÖRENINGEN RÄTT att klippa denna
häck, som enligt deras uppfattning står på
föreningens mark?
Eller har bostadsrättshavaren rätt när han
säger att avtalen visar att häcken står på hans
mark?
Hur skulle du döma?

Bostadsrättsnämndens bedömning
Enligt det upplåtelseavtal som Bostadsrättsnämnden tagit del av ingår mark i upplåtelsen
av bostadsrätten. I en bilaga till avtalet finns
en skiss över lägenheten och tillhörande mark.
Skissen omfattar även den yta som häcken är
planterad på. Därmed ingår ytan som häcken
finns på i den upplåtna marken.
Att häcken ingår i upplåtelsen vinner för övrigt
stöd av att föreningen i tilläggsavtal i efterhand

önskat ange att samtliga buskar ligger under
föreningens ansvar. Detta visar att föreningen
avsett överföra ansvaret för häcken till just
föreningen. Sökanden har inte undertecknat
tilläggsavtalet. Slutsatsen är att den häck
tvisten gäller ligger på mark som är upplåten
till bostadsrättshavaren. Föreningen hade
därmed inte rätt att utan dennes tillstånd
beskära häcken.

Bostadsrättsnämnden

• Bostadsrättsnämnde
n är bildad
av Bostadsrätterna och
agerar
oberoende.
• Nämnden består av
mycket erfarna
bostadsrättsjurister.
• Föreningar eller bos
tadsrättshavare
kan vända sig till nämnde
n.
• Nämnden lämnar utlå
tande som
baseras på skriftliga und
erlag.
• Den som begär yttrand
et betalar en
avgift: 3 000 kronor som
förening och
800 kronor som bostad
srättshavare.
• Bostadsrättsnämnde
n har ingen
muntlig rådgivning.
• Föreningar som är me
dlemmar i
Bostadsrätterna kan vän
da sig till
styrelserådgivningen:
0775-200 100.
• Läs mer på bostadsrat
tsnamnden.se

”Vi måste ge barn och unga
bättre förutsättningar”
Det har knappast gått någon förbi att hundratusentals nya bostäder måste byggas de
närmaste åren för att möta bostadsbristen.
Mer sällan talas det om vem som ska finansiera
detta massiva projekt, skriver Bostadsrätternas
vd Ulrika Blomqvist i en debattartikel.
ATT TALA OM NYBYGGDA , billiga lägenheter är mestadels önsketänkande. Nybyggda bostäder är nästan alltid
dyra, speciellt om de samtidigt ska vara välutrustade,
klimatsmarta och centralt belägna – vilket brukar ingå
i kravspecifikationen.
Föreställningen att hyreslägenheten skulle vara ett
billigt alternativ till bostadsrätten är huvudsakligen
felaktig. Hyresrätten kan vara helt rätt boendeform
under vissa faser i livet, men det är
ett fullserviceboende och tenderar
därför att bli dyrare än bostadsrätten. Samtidigt som hyresregleringarna håller nere
hyrorna på äldre lägenheter
är hyrorna för nybyggda
lägenheter höga.
Statliga subventioner har visat sig vara
ett mycket ineffektivt redskap för att
pressa ner priset
på bostäder.
Snarare tycks
de pressa upp
kostnader för
byggandet.

Sanningen är att investeringarna i nya bostäder huvudsakligen kommer att bekostas privat, vilket till syvende
och sist är av oss som bor.
STIGANDE BOPRISER , bolånetak och amorteringskrav
har redan gjort det svårare för unga att skaffa ett eget
hem. I takt med att fler flyttar in i nybyggda lägenheter,
i motsats till 50–100 år gamla hus som redan gjort vinst

”Det är hög tid att bädda för denna
framtid genom att ge våra barn och
ungdomar bättre förutsättningar att
möta den här verkligheten.”
på investeringen, kommer bostadspriserna sannolikt
att stiga. Det kommer inte att bli lättare för unga att hitta
en bostad framöver, och det utan att villkoren för till
exempel långivning tuffas till ytterligare.
Det är hög tid att bädda för denna framtid genom att
ge våra barn och ungdomar bättre förutsättningar att
möta verkligheten.
Förutom att se över reavinstskatten på bostäder och
därmed öka rörligheten, ser vi två reformer framför oss:
1. LÅNGSIKTIGT SPARANDE bör stimuleras genom ett
skattefritt bostadssparande för unga, liknande det system
som länge och framgångsrikt tillämpats i Norge. Unga får
rätt att avsätta en del av sin inkomst, före skatt, till ett
speciellt konto som reserveras för ett första bostadsköp.
2. LÅNETAK BÖR KOMBINERAS med kreditgarantier för

unga där staten står som säkerhet för ”topplånet”, de sista 15 procenten, för det första bostadsköpet. På så sätt
skulle fler unga kunna köpa en bostad utan att ta
blancolån till hög ränta.
DET RÅDER BOSTADSBRIST i Sverige, och

många nya bostäder behöver byggas för att
råda bot på situationen. Till stor del är det
våra unga som kommer att behöva stå
för kostnaden. Om vi vill att också de
ska kunna flytta hemifrån när den
tiden kommer är det är dags
att vi ger dem rimliga
förutsättningar
att klara utmaningen.

Tänk till kring

lokalhyran
För lokaler är det marknadshyror
som gäller. Det är den hyra som
lokalen vid hyrestidens utgång
kan antas betinga på öppna
marknaden, i första hand med
utgångspunkt i en jämförelse
med hyran för liknande lokaler på
orten. En omprövning av hyresvillkoren på föreningens initiativ
kräver noggrann planering.
UTÖVER ATT HA TILLRÄCKLIGT med
kunskap för att bedöma vad som är rätt
lokalhyra krävs också att hyresvärden
kan skriva kontrakt och vet vad som
gäller när hyresgästen ska sägas upp.
Det ställs mycket stränga krav på vad en
uppsägning ska innehålla om föreningen vill justera hyran. Felaktiga uppsägningar innebär att uppsägningen är ogiltig och att hyreskontraktet blir förlängt
utan möjlighet att ta ut ny hyra.
Till skillnad från bostadshyresgäster
har en lokalhyresgäst inget direkt besittningsskydd. I stället är skyddet uppbyggt
på rätten att få skadestånd. Om föreningen säger upp hyresgästen och begär en
hyra som överstiger marknadshyran kan
föreningen bli skadeståndsskyldig.
GÖR FÖRENINGEN fel bedömning riskerar den därför att stå utan hyresgäst och
dessutom få betala ett stort skadestånd.
Det är viktigt att hyreskontraktet sägs upp
i rätt tid. Det är mycket vanligt att lokalhyreskontrakt har kontraktsperioder
som löper till den 1 oktober.
Eftersom ett lokalhyreskontrakt
normalt alltid – oavsett vad som sägs
i kontraktet – ska sägas upp minst nio
månader före hyrestidens utgång, måste
uppsägning i de allra flesta fall ske senast
den 31 december. Redan i uppsägningen
ska villkorsändringarna framgå samt
vilken ny hyra föreningen begär. En
omprövning av hyresvillkoren som
föreningen tar initiativ till kräver alltså
planering. Styrelsen behöver inhämta
hjälp för att bedöma rätt hyresnivå och
i allmänhet också ta hjälp med att formulera uppsägningens innehåll.
Dessutom måste uppsägningen delges lokalhyresgästen innan uppsägningstiden börjar löpa. Annars är det
för sent och föreningen får vänta till
nästa möjlighet dyker upp. Ofta betyder lokalhyrorna mycket för en förenings ekonomi. Det är därför viktigt att

styrelsen i god tid planerar hyresförhandlingen.
Ett annat skäl till att vara ute i god tid
är att uppgifterna om vem som är hyresgäst kan vara felaktiga.
Det är viktigt att uppsägningen riktas
mot den som är hyresgäst; om det är ett
gammalt hyreskontrakt kan hyresgästen ha bytts ut utan att detta har korrigerats i kontraktet.
De flesta lokalhyresavtal har någon

Tänk på att:
• Vara noga med att ange vem som är
hyresgäst. Finns det osäkerhet kring
hyresgästens betalningsförmåga ska
man begära en deposition eller
bankgaranti som säkerhet. Denna
garanti bör uppgå till motsvarande
minst sex månaders hyra.
• Noga ange vad lokalen ska
användas till. Det räcker inte med
”affär” utan ange mer exakt, till
exempel ”tobaksaffär”.
• Om hyran ska justeras med index och
andra faktorer, såsom fastighetsskatt, ska avtalet vara på minst tre år.
• Det är viktigt att hyresgästen även
svarar för det inre underhållet.
• Se till att ytan är korrekt angiven.
• Ta en kreditupplysning på hyresgästen.

form av klausul som gör att hyran automatiskt justeras på grund av inflation
eller fastighetsskatt.
För att ett hyreskontrakt ska kunna
innehålla sådana bestämmelser måste
avtalet vara minst treårigt. Det innebär
att den första hyresperioden, och de
förlängningstider som avtalet löper
med, ska vara på minst tre år.
ETT LOKALHYRESFÖRHÅLLADE kan
vara momsregistrerat. Förutsättningen
för detta är att föreningen har momsregistrerat sig som företag och att det
konkreta hyresförhållandet är momsregistrerat. Vid en sådan momsregistrering kan föreningen göra avdrag för
ingående moms.
Hur stor andel som får dras av är i
princip beroende av hur stor andel den
aktuella lokalens yta är av den totala
ytan i fastigheten. Momsen proportioneras med hänsyn till detta.
Vid större arbeten i huset kan momsavdraget vara värdefullt. I den normala
förvaltningen däremot, betyder inte
avdraget så mycket. Är föreningen
momspliktig måste momsen redovisas,
vilket innebär ett visst merarbete.
Frågorna kring hyresavtal är oftast så
komplicerade att föreningarna inte bör
hantera dem på egen hand. Risken för
rättsförluster är alltför stor.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

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

Är det ok att montera
en kattlucka?
Fråga: En av våra bostadsrättshavare vill sätta in en
kattlucka i sin ytterdörr.
I våra stadgar står det:
”bostadsrättshavaren ska på egen
bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott
skick. Till lägenheten räknas dess
ytter- och innerdörrar”. Ger detta
bostadsrättshavaren rätt att
montera en kattlucka?
Svar: Stadgarna innebär att medlemmen har underhållsansvar för
ytterdörren, och då får denne
sätta in en kattlucka. Den dag
medlemmen vill sälja får han eller hon dock kanske finna sig i att
priset sjunker om köparen inte
har katt. Föreningen har då ingen
skyldighet att reparera dörren.

Räknas hela familjen
som medlemmar?
Fråga: Hur fungerar det
praktiskt med medlemskap
i föreningen när en familj
vill skriva över en andel
från ett barn till ett annat? Föräldrarna ska fortfarande stå kvar som
ägare men dotterns andel ska
föras över till sonen. Måste de
ansöka om medlemskap i föreningen för sonen? Och ska dottern ansöka om utträde? Eller anses hela familjen redan vara
medlemmar så att dotterns andel
kan överlåtas utan någon ansökan om formellt medlemskap?
Svar: De ska lämna in ett köpeavtal eller gåvobrev som visar att
dotterns andel övergår till sonen.
Sonen behöver ansöka om medlemskap. Då det beviljas upphör
dottern att vara medlem.

Vem ska betala
för låskolven?
Fråga: En medlem i vår
förening var tvungen att
byta hela låskolven i ytterdörren då den hade slutat
fungera. Jag undrar nu om det är
föreningen eller medlemmen som
ska betala för detta?
Svar: Om era stadgar anger att
medlemmen ansvarar för dörren,
vilket i så fall inkluderar låset,
får denne betala. Är det enligt
stadgarna föreningen som har
ansvaret för dörren blir det föreningens sak. Ibland delas ansvaret
upp, det vill säga att medlemmen

deltagande är ju till exempel en
vedertagen rutin för golfklubbar.
Räcker det med ett styrelsebeslut
för en sådan åtgärd eller måste
avgiften läggas in i stadgarna efter
beslut på en stämma?

Vad gäller om en bostadsrättshavare vill sätta in en kattlucka?

ansvarar för lås och tillbehör,
medan föreningen ansvarar för
dörren. Därför är det viktigt att
läsa stadgarna för att se vad som
gäller i just er förening.

Beslut om kollektivt
bostadsrättstillägg.
Fråga: Kan styrelsen
fatta beslut om kollektivt
bostadsrättstillägg eller är
detta något som årsmötet
ska besluta om? Medlemmarna
slipper ju då att själva teckna
bostadsrättstillägg i sina hemförsäkringar. Har Bostadsrätterna
någon åsikt generellt om kollektivt bostadsrättstillägg?

Svar: Det finns inget stöd i lagen
för att ta ut en sådan städavgift.
En medlem i en bostadsrättsförening är inte skyldig att utföra
arbete utanför sin lägenhet, det
vill säga delta i städdagar eller
trappstädning. Då får inte heller
en ”straffavgift” tas ut. Möjligen
kan det som kallas självförvaltning vara en lösning. Du kan läsa
mer på vår webb under fliken
Allt om bostadsrätt, välj sedan
Faktablad.

Ansvarar en medlem
för sin hyresgäst?
Fråga: Vad händer om en
bostadsrättshavare hyr ut
lägenheten i andra hand
och hyresgästen missköter
sig? Kan bostadsrättshavaren
ställas till svars om andrahandshyresgästen stör eller uppträder
hotfullt mot sina grannar?

Svar: Styrelsen kan fatta beslut
om detta. Fördelen med att
föreningen tecknar tillägg är ju
att styrelsen då säkrar att ett
sådant tillägg verkligen finns.
En del medlemmar missar tyvärr
att teckna det.

Svar: En medlem ansvarar för
sin hyresgäst. Stör denne ska
en rättelseanmaning, alltså en
varningsskrivelse, sändas till
medlemmen. Sker ingen rättelse
kan föreningen säga upp medlemmen. Blankett för rättelseanmaning finns på vår webb.
Vi rekommenderar alltid att
styrelsen anlitar en jurist om
en bostadsrättshavare ska sägas
upp.

Hur resonerar vi om
avgiftsfri månad?

Hur ska vi göra
med registret?

Fråga: Får styrelsen ta
beslut om en avgiftsfri månad? Hur kan vi resonera?
Svar: Om ni har vanliga
stadgar är det styrelsen som
beslutar om avgiften. Den kan
då fatta beslut om en avgiftsfri
månad. Den måste dock gälla
alla, annars strider det mot likabehandlingsprincipen.

Kan vi avgiftsbelägga
de som inte städar?
Fråga: Vi har i styrelsen
pratat om att börja ta ut en
avgift från de medlemmar
som inte bidrar med någon
arbetsinsats under våra städdagar.
Att ta ut en avgift för uteblivet

Fråga: Styrelsen har inte
fått avnotering av banken
vad gäller en lägenhet,
vilket gör att vi inte kan
föra lägenhetsregister som vi
ska. Medlemmen som har lånet
vill inte hjälpa till och banken
säger att det är sekretess. Vad
ska vi göra? Och hur ska vi kunna
ansvara för att föra register om
banken inte skickar korrekta
handlingar och vi inte kan begära
ut dem?

Frågor återstår
kring Skatteverkets
ställningstagande
Skatteverket publicerade i februari
i år ett ställningstagande som
säger att en väsentlig förändring
av upplåtelsen av bostadsrätten,
det vill säga att en yta tillkommer,
innebär utlösande av reavinstskatt.
Bostadsrätterna arbetar med
frågan tillsammans med andra
bostadsorganisationer.
Det råder fortfarande stor oklarhet
om vad Skatteverkets ställningstagande innebär för landets bostadsrättshavare.
Om en bostadsrätt tillförs en parkeringsplats eller ett rum på vinden,
kan det sannolikt innebära att medlemmen måste betala reavinstskatt
på hela bostadens marknadsvärde.
Detta även om bostadsrättshavaren
betalat en marknadsmässig ersättning för den nya ytan. Skatteverket
kom i ett senare skede att skjuta
upp tillämpningen av ställningstagandet till 1 januari 2018.
Bostadsorganisationerna har
gemensamt agerat i frågan, bland
annat genom möte med Skatteverket och en gemensam skrivelse.
Det förefaller dock som att Skatteverket inte bedömer att reavinstskatt utlöses när en tilläggsyta sker
i form av en egen bostadsrätt. Men
många frågor återstår.
Skatteverket ska efter sommaren
återkomma med ett nytt förtydligande ställningstagande.

Svar: Styrelsen är enligt lag
skyldig att notera pantsättningar
då den underrättas om detta. Men
någon skyldighet att eftersöka
om panter har upphört finns inte.
Det ligger i så fall på medlem och
bank att anmäla.
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