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Nyheter och goda råd för dig
i bostadsrättsföreningens styrelse

Så röstar ni
på stämman
Vad gäller vid omröstning på stämman?
Och hur går det till?

Illustration: Rebecca Elfast

Innehåll
Vattenläcka i taket – vem repararerar lägenheten?
Älskade hatade ränteavdrag
Nu är det vår – motionstider!
Nya krav på individuell mätning
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Vi hjälper
styrelsen
med stöd och
rådgivning
Styrelserådgivning
Du som sitter i föreningens
styrelse och vill prata med våra
styrelserådgivare kan nå oss på:
Telefon: 0775-200 100
E-post: fraga@bostadsratterna.se
Styrelserådgivningen är öppen
måndag till fredag 9-12 och
13-16:30. Se vår webbplats för
avvikande tider.
Det här är Bostadsrätterna
Bostadsrätterna är en medlemsoch intresse
organisation
för Sveriges
bostads
rättsföreningar.
Vi hjälper
Ställ din fråga
styrelserna
till oss på fraga@
med stöd och
bostadsratterna.se
rådgivning
via våra
jurister, tekniker, e
 konomer och
bostadsrättsexperter. På
bostadsratterna.se finns aktuell
information. Bostadsrätterna har
8 500 b
 ostadsrättsföreningar
som medlemmar.

Välkommen till
Bostadsrätterna Direkt
Bostadsrätterna Direkt ges ut av
Bostadsrätterna och utkommer
med tio nummer per år.
Tips och idéer till innehållet?
E-posta info@bostadsratterna.se.
Ansvarig utgivare:
Ulrika Blomqvist
Redaktör: Eva Blomberg
Adress: Bostadsrätterna,
Drottninggatan 2,
111 51 Stockholm
Telefon: 08-58 00 10 00
Produktion: OTW
Omslag: Rebecca Elfast
Repro: Jens Jörgensen
Tryck: Åtta.45 Tryckeri, Järfälla
Frågor om innehållet?
Vänd er till Bostadsrätterna.
För insänt ej beställt material
ansvaras ej.
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Experten:
Inte föreningens ansvar att
åtgärda lägenhet efter takläcka
En bostadsrättsförening är inte skyldig att betala åtgärder inne i en lägenhet efter att taket läckt in vatten. Det slog Högsta domstolen fast i en dom
nyligen. De anser att ingen varit vårdslös eller vållande till skadorna.
omen handlar om en
vattenläcka i en lägenhet
i centrala Stockholm som
upptäcktes för drygt tre
år sedan. Efter undersökning konstaterades att
regnvatten trängt in genom husets yttertak, via vinden ner till några medlemmars
lägenhet. Enligt bostadsrättslagen och
föreningens stadgar ligger ansvaret för
att reparera det invändiga i en skadad
lägenhet på bostadsrättshavaren.
Men det finns situationer då ansvaret
för att åtgärda invändiga skador ändå
faller på en bostadsrättsförening, till
exempel vid brand eller en vattenskada på
en trycksatt vattenledning.
- Likaså kan föreningen bli skyldig
att åtgärda skador inne i lägenheter om
det kan konstateras att föreningen varit
vårdslös genom att exempelvis inte
underhålla taket som man borde ha gjort.
Men ingen av dessa situationer handlade
det ju om i det här fallet, kommenterar
Anette Krising-Brolin, jurist och styrelserådgivare hos Bostadsrätterna.
Av de skador som uppstod i lägenheten
bytte föreningen, trots allt, skadade delar
i innertaket i lägenheten på föreningens
bekostnad. Spacklingen och målningen
fick dock medlemmen stå för. Det tyckte
bostadsrättshavarna var fel och drev ärendet till tingsrätten, vidare till hovrätten
och fick till sist även prövningstillstånd
i Högsta domstolen. I högsta instans har
nu för första gången slagits fast att en
bostadsrättsförening inte måste återställa
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Anette Krising-Brolin
Jurist och styrelserådgivare på Bostadsrätterna

ytskikten inne i en lägenhet när regnvatten trängt in.
- Egentligen är det här ingen ny rättstillämpning men det är bra att det nu
kommit en vägledande dom i frågan från
högsta instans. Föreningen hade rätt som
ansåg att ansvaret för åtgärderna i lägenheten var medlemmarnas.
Dessvärre täcker inte försäkringarna
skador av den här typen, vare sig föreningens fastighetsförsäkring eller bostadsrättshavarens hem- eller bostadsrättsförsäkring. Detta för att så kallat utifrån
inträngande vatten i en fastighet inte
ses som en försäkringsfråga utan anses
bero på dåligt underhåll. Undantaget är
inträngande vatten efter skyfall, det vill
säga att minst 50 millimeter regn faller
på en timme, eller minst 1 millimeter på
en minut.
- Jag kan bara understryka vikten av att
läsa villkoren i sin försäkring för att bli
medveten om vad som gäller. Och att
föreningen sköter underhållet av fastigheten,
betonar Anette Krising-Brolin.
I dagsläget finns ingen tilläggsförsäkring för bostadsrättsföreningar
att teckna likt allriskförsäkring för villor.

Högsta domstolen,
mål nr T 175-19.
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aktuellt
Seminarium om ränteavdragets vara eller icke vara

Älskade hatade
ränteavdrag

Bostadspriserna
steg under 2019

Bostadsrätterna arrangerade i februari ett seminarium, Älskade hatade
ränteavdrag, som belyste ränteavdraget ur olika synvinklar. Vilka skäl
finns för och emot en ändring av ränteavdraget och vilka konsekvenser
skulle det få om det togs bort? Den samlade expertisen var ense om att
ränteavdraget inte bör slopas – i alla fall inte helt och inte nu direkt.
eminariet tog avstamp
avgiften, sänkt tak för ränteavdraget och
i den rapport som Boslopat ränteavdrag för konsumtionslån.
stadsrätterna nyligen tagit
Han fick i stort medhåll av samtliga
fram som handlar om
medverkande och även närvarande politiker från Moderaterna och Socialdemokraränteavdragets betydelse
för de unga och deras
terna var eniga om att ränteavdraget inte
möjlighet att skaffa sitt första ägda
ska tas bort – i alla fall inte helt och inte
boende. Medverkande var forskare,
på en gång.
ekonomer, analytiker och politiker
som diskuterade frågan ur sina
Bostadsrätternas
respektive perspektiv. Moderator
vd Ulrika Blomqvist
för seminariet var Annika Creutzer,
presenterade kort
journalist och privatekonomisk
rapporten ”RänteavAnnika
Creutzer
expert.
dragets betydelse för
Läs mer om seminariFörst ut var Robert Boije, chefsekonom
unga hushåll”.
et och rapporten på
på SBAB, som la fram motargument för
Ett minskat sparande
bostadsratterna.se
vart och ett av de skäl som lyfts fram för
är den vanligaste troliga
att trappa ner eller ta bort ränteavdragen.
effekten av ett avskaffat
Han menar att konsekvenserna skulle
ränteavdrag. Det framkom också i
bli fallande bostadspriser och en ökad
rapporten att 11 procent säger sig behöva
belåning på bostäder. Förstagångsköpare
flytta om ränteavdraget tas bort och ränoch hushåll med litet eget kapital skulle
tan går upp till ”normalläge”, här räknat
drabbas hårdast, däribland unga och
med 5 procent. Men framför allt tror
exempelvis separerade par.
hälften av de tillfrågade inte att det skulle
I stället föreslår Robert Boije en diffekunnat köpa sin bostad över huvud taget
rentiering av den kommunala fastighetsutan ränteavdraget.
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Robert Boije,
chefsekonom,
SBAB.

Mats Persson,
professor emeritus, Institutet
för internationell ekonomi,
Stockholms
universitet.

Agnetha
Jönsson, analytiker, Dagens
industri.

Niklas Wykman, (M),
skattepolitisk
talesperson.

Patrik Lundqvist, (S), riksdagsledamot i
skatteutskottet.

Ulrika Blomqvist, vd, Bostadsrätterna.

Under år 2019 steg priserna
på bostadsrätter och villor i
genomsnitt med fem procent. I
storstadsområdena ökade priserna mellan fyra procent och sju
procent. Även större delen av övriga län noterade prisuppgångar
under året. Det visar den senaste
statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd
av Svensk Mäklarstatistik.
Förra året såldes drygt 110 000
bostadsrätter vilket var nästan
5 000 fler än året dessförinnan.
Sammanlagt försäljningsvärde
för bostadsrätter och villor blev
drygt 440 miljarder kronor vilket
är sju procent högre än 2018
och två procent högre än det
tidigare toppåret 2017.

Återinfört
investeringsstöd
för hyresrätter
I december beslutade regeringen att från den 1 februari
2020 återinföra investeringsstödet för hyresbostäder och
bostäder för studenter i något
som sägs vara en effektivare
form. Nu får Boverket
i uppdrag att fördela stödet,
utifrån bostadsbrist och byggbehov, i två potter – en för
storstadsregionerna och en för
övriga landet. Detta är enligt
regeringen en signal om att
det behöver byggas fler hyresbostäder med lägre hyra
i storstadsregionerna för
att möta behoven där.
Beslutet är fattat inom ramen
för januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelse som
finns mellan Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet och
Liberalerna.
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Så går det till
att rösta på stämman
Många av punkterna på föreningsstämmans dagordning är ren formalia som i princip bara klubbas igenom. Andra behöver medlemmarna diskutera och så
småningom rösta om. Men vilka får egentligen närvara,
yttra sig och rösta på stämman? Och hur går det till?

bland har bostadsrättsföreningen motioner eller punkter på
stämmans dagordning som det
kan bli omröstning om. Då är
det viktigt att ni i styrelsen vet
hur röstningen bör gå till och
vem som får rösta.
Huvudregeln är att varje
medlem i bostadsrättsföreningen har en röst och om flera
medlemmar äger bostadsrätten
tillsammans har de ändå bara en
röst. När medlemmarna anländer till
stämman prickas de av mot medlemsförteckningen som oftast också
får vara röstlängd. Den fastställs
sedan av stämman under en punkt på
dagordningen.
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Det är klokt att, ifall två eller flera
medlemmar har en gemensam röst,
notera i röstlängden vem av dem som
ska lägga den faktiska rösten. Kan
delägarna inte komma överens om
det får de helt enkelt avstå från att
rösta. Några delade röster finns inte.
Om bara en av flera delägare kommer
till stämman behöver han eller hon
inte ha en fullmakt från övriga för att
få rösta.
Även om en medlem har flera
bostadsrätter har denne fortfarande
bara en röst. I föreningens stadgar
kan det dock stå något annat, till
exempel att varje bostadsrätt har en
röst, vilket numera är ovanligt.
Föreningsstämman får besluta att

den som inte är medlem får närvara
eller på något annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Men
då måste samtliga röstberättigade som
är närvarande vid föreningsstämman
vara eniga och fatta beslut om det.
För den medlem som inte kan närvara vid stämman är det fortfarande
möjligt att rösta, nämligen genom
ombud som getts en fullmakt.

Vem kan vara ombud?
Kolla stadgarna.
En fullmakt ger en person rätt att
göra något, det vill säga agera för
någon annans räkning. I bostadsrättsföreningar används vanligtvis
fullmakt då någon medlem inte själv
kan närvara vid föreningsstämman.
Medlemmen kan då skicka ett ombud
i stället.
Ett ombud får representera högst
en medlem om inget annat står
i stadgarna. Ombudet ska ha en
skriftlig, daterad fullmakt i original med sig. Den gäller i ett år och
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behöver inte vara bevittnad men ska
vara undertecknad. Endast medlemmens maka eller make, sambo eller
annan medlem i samma förening kan
vara ombud, om inget annat anges i
föreningens stadgar. Detsamma gäller
biträde. Tanken med ett biträde är att
en medlem ska ha möjlighet till hjälp
på stämman. En medlem kan ha med
sig högst ett biträde och denne har
också rätt att yttra sig.
En bostadsrättshavare som är
under 18 år behöver ha sin förmyndare med sig på stämman, vilket
oftast är en förälder. Om en medlem
är juridisk person, till exempel ett
företag, företräds denne på stämman av den som står på företagets
registreringsbevis som så kallad legal
ställföreträdare. Registreringsbeviset
bör inte vara äldre än ett år men vi
rekommenderar tre månader. Om en
medlem har en förvaltare företräds
medlemmen av förvaltaren.

Dags för röstning
Grundregeln är att det som blir
föreningsstämmans beslut är den
mening som har fått mer än hälften
av rösterna på stämman. Det brukar
kallas enkel majoritet. Vid personval
blir den vald som har fått de flesta
rösterna.
En del beslut kräver att minst två
tredjedelar av rösterna stödjer förslaget, till exempel vissa stadgeändringar, då på den andra stämman. Det
kallas kvalificerad majoritet. Tydliga
regler om hur själva röstningen
ska gå till saknas i föreningslagen.
Majoritetsberäkningarna görs alltså
utifrån antalet ”avgivna” röster där
blankröster, ogiltiga röster och medlemmar som avstår från att rösta inte
räknas med.

vill säga en verklig omröstning, ska
en sådan genomföras.
Det finns både öppen och sluten
votering. Vanligast är öppen votering
men om någon begär sluten votering
avgör stämman med enkel majoritet
om den ska genomföras. När det
gäller personvalsfrågor är rekommendationen att hålla en sluten votering.
Vid öppen votering svarar varje röstberättigad muntligt ”ja” eller ”nej” på
förslaget efter att medlemmens namn
ropats upp enligt röstlängden. Svaret
noteras i röstlängden. Vid sluten votering lämnar varje röstberättigad in en
skriftlig – icke undertecknad – röstsedel, hopvikt så att rösthemligheten
bevaras, och medlemmen bockas av
mot röstlängden.
Eftersom voteringar ofta är tidsödande brukar man försöka undvika
dem. För att spara tid är det vanligt
att i stället för en formell votering
göra en försöksvotering med handuppräckning. Är det många deltagare

på stämman rekommenderas att
använda röstkort som kan delas
ut vid avprickningen. Kortet hålls
sen upp när ordföranden begär det,
vilket ökar tydligheten och begränsar
möjligheten för en icke röstberättigad
deltagare på stämman att rösta.
Någon skyldighet att delta i en
omröstning finns inte. Om någon
vill avstå från att rösta går det bra att
sitta tyst vid acklamationsbeslut eller
säga ”avstår” vid öppen votering. Den
som vill avstå vid en sluten votering
gör det genom att inte lämna någon
röstsedel eller att lämna en blank
röst. I dessa fall har alltså ingen röst
lämnats vilket ska tas hänsyn till vid
majoritetsberäkningen.
Resultatet av de omröstningar som
genomförts på stämman ska stå i
stämmoprotokollet; hur många röster
som var för och hur många röster
som var emot. Röstlängden bifogas
normalt till protokollet som ska vara
justerat och klart senast tre veckor
efter föreningsstämman.

En fullmakt kan se ut så här

Olika sätt
att notera rösterna
Om det finns flera förslag att ta
ställning till i ett ärende föreslår ordföranden i vilken turordning de olika
förslagen ska behandlas. Målet är att
få fram ett förslag som minst hälften
av de röstberättigade står bakom.
Därefter formulerar ordföranden
frågorna till stämman så att de kan
besvaras med ett tydligt ”ja”. Det
vanligaste beslutssättet är så kallad
acklamation, det vill säga att ordföranden lyssnar på deltagarnas ”ja” och
konstaterar att det inte behövs någon
räkning av röster. Men om någon av
stämmodeltagarna begär votering, det
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Förening | Tips
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Vår = motionstid
Årets föreningsstämma närmar sig med stormsteg för många föreningar. Eftersom motioner som ska tas upp på stämman måste
stå med i kallelsen är det hög tid att informera medlemmarna om
när dessa senast måste skickas in.

F
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Det kan också vara på sin plats att informera medlemmarna om hur motionen
bör vara utformad.
Tipsa dem gärna om att ge en kort
beskrivning av varför man vill motionera
och även formulera motionen på ett sådant sätt att stämman kan beslut om den.
Det bästa är alltså om motionen innehåller ett konkret förslag som stämman kan
rösta ja eller nej till.
Något krav finns inte att styrelsen ska
behandla motionerna på ett styrelsemöte
innan kallelsen går ut men det är något
Bostadsrätterna förespråkar. Den har ofta
information och kunskap om sådant som
motionerna handlar om. Styrelsen kan då
rekommendera stämman att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad.

Foto:Shutterstock

öreningsstämma ska
enligt lag hållas senast sex
månader efter räkenskapsårets slut vilket för många
föreningar är under
senvåren. Till stämman
kan föreningens medlemmar lämna in
motioner antingen enskilt eller flera medlemmar tillsammans.
I kallelsen till stämman ska alla motioner stå med, vilket innebär att det är
viktigt att styrelsen får in dessa i god tid
innan kallelsen ska skickas ut. Det är ju
alla medlemmar tillsammans som äger
föreningen och då är det också viktigt att
alla hinner fundera över om det är något
de vill motionera om. Och även ges tid att
läsa och tänka igenom de förslag som ska
tas upp på stämman.

Många föreningar har i sina stadgar ett
senaste datum för att lämna motioner, så
ett tips är att kolla sina stadgar. Men om
inget står där bör styrelsen ändå sätta ett
sista datum då motioner ska ha kommit in
till styrelsen för att de ska hinna behandlas. Även de föreningar som har Bostadsrätternas mönsterstadgar, med ett bestämt
datum, har möjlighet att sätta ett senare
datum än det som står där om tidsspannet
känns långt.
Egentligen finns inget krav på att
motionerna behöver kopieras och bifogas
kallelsen. Det räcker att hålla handlingarna tillgängliga för medlemmarna att läsa.
Men vår rekommendation är att skicka ut
allt material så att medlemmarna kan läsa
i lugn och ro.
Kommer det in motioner efter det datum
som styrelsen har satt
kan de inte följa med
kallelsen och därför
inte heller tas upp på
stämman.

Medlem | Förmåner
Foto:wMostphotos

Förmåner
för er som
medlemmar
Vi vill göra våra medlemmars
vardag enklare genom information,
rådgivning och praktiska verktyg
som finns tillgängliga för er via
telefon, e-post och vår webbplats.
Läs om några av medlemsförmånerna här.
Styrelserådgivning via
telefon och e-post
Behöver er styrelse råd i någon
särskilt svår fråga? Vi erbjuder
vardagar kostnadsfri rådgivning
per telefon och e-post inom juridik, ekonomi och teknik för våra
medlemsföreningar.

Krav på individuell mätning
av värme och vatten – i vissa fall

Bostadsrättsskolan
Vi erbjuder också ett brett utbud
av kostnadsfria utbildningar till er i
styrelsen. Vi har även flera interaktiva digitala kurser att ta del av.

I slutet av förra året fattade regeringen beslut om en ändring av
reglerna för energimätning i byggnader. Det innebär att bostadsrättsföreningar i de flerbostadshus med sämst energiprestanda
kan behöva införa individuell mätning och debitering av värme
och varmvatten – eller renovera för att bli mer energieffektiva.

Föreningens egen webbplats
Genom Bostadsrätterna får ni
möjligheten att skapa en
egen webbplats för
föreningen med hjälp
av vårt verktyg.

akgrunden till de nya
kraven är att EU-kommissionen haft synpunkter
på att Sverige hittills inte
haft några krav på individuell mätning, IMD, av
värme och tappvarmvatten. Samtidigt har
man från regeringshåll inte velat införa
omotiverade krav på fastighetsägarna,
däribland bostadsrättsföreningar, när det
gäller energibesparande åtgärder.
Därför införs nu krav på IMD av värme
och tappvarmvatten för de flerbostadshus
som har sämst energiprestanda.
När det gäller värme blir det ett krav
för:
F
 lerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en
energiprestanda som överstiger 180
kilowattimmar per kvadratmeter och år.
Detta räknat i primärenergital, det vill
säga det mått som även tar hänsyn till
vilka resurser som behöver tillföras systemet för att klara byggnadens energibehov och som infördes 1 juli 2017.
F
 lerbostadshus i övriga län som har en
energiprestanda som överstiger 200
kilowattimmar per kvadratmeter och år,
uttryckt i primärenergital.

B

Och krav på tappvarmvattenmätning
gäller:
V
 id ombyggnation av flerbostadshus

Hitta alla medlemsförmå-

Bostadsrätternas
fastighets-

ner på bostadsratterna.
som innebär ny installation av tappförsäkring
se/medlemsformaner
varmvatten eller väsentlig förändring
Fastighetsför(inloggning krävs)
av befintlig tappvarmvatteninstallation.
säkringen har ett
De nya kraven berör cirka 14 procent
mer omfattande
skydd än andra
av landets flerbostadshus, men det finns
försäkringar på marknaden och
möjligheter att undvika kraven, till
dessutom till ett förmånligt pris.
exempel:
Genom samarbetet med försäkO
 m det inte är tekniskt möjligt eller om
ringsmäklare Söderberg
åtgärden inte står i proportion till de
& Partners erbjuds fastighetsenergibesparingar som skulle uppnås.
försäkringar speciellt anpassade
Om andra konkreta, planerade energitill bostadsrättsföreningar.
besparande åtgärder kommer att ge lägre
primärenergital än de gränsvärden som
Bostadsrätternas byggfelsskydd
samt renoverings- och ombygganges.
nadsskydd
Förordningen trädde i kraft den 1
Försäkringarna är framtagna för att
december 2019 men krav på installation
minimera oron med att flytta till ett
av IMD först den 1 juli 2021. Nu inväntas
nyproducerat hus eller i samband
föreskrifter från Boverket som klargör
med större renoveringar, till- eller
hur förordningen ska tolkas och efterlevas
ombyggnationer. Båda försäkringoch Bostadsrätterna Direkt får anledning
arna ger ett tioårigt skydd.
att återkomma i frågan.

Det här är IMD
Individuell mätning och debitering
innebär att den boende betalar
exempelvis el eller vatten utifrån faktisk
förbrukning och inte ett genomsnitt
av alla boendes förbrukning.

B
 lanketter för
bland annat avtal
och ansökningar
Bostadsrätternas
stadgemall
Mall för underhållsplan
B
 roschyren ”Att bo i
bostadsrätt”
Handboken ”Bättre projekt”
R
 abatter och erbjudanden
genom olika samarbeten.
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Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
Bostadsrätterna, Drottninggatan 2, 111 51 Stockholm

frågor/svar
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Ska vi placera vårt
kapital i fonder?
Vår förening har för närvarande allt kapital,
nästan två miljoner, på ett bankkonto utan
ränta. Därför funderar vi på att placera en del
av pengarna i något slags fonder. Finns det
några risker med att som bostadsrättsförening fondplacera pengar i syfte att spara till
renoveringsutgifter?
Svar: Vi brukar inte rekommendera föreningar
att placera pengar i fonder, helt enkelt för att
föreningen inte bör spekulera med medlemmarnas pengar. Kolla i stället med olika
banker om ni kan få en bättre ränta på ert
sparkonto.

Kan vi senarelägga datum
för motion till stämman?
I stadgarna för vår förening står att en
medlem som vill lämna en motion till stämman måste göra det före januari månads
slut trots att årsmötet planeras till mitten av
maj. Någon rutin för att informera medlemmarna i januari om detta har vi inte. Det
känns väldigt tidigt och lite som att säga att
medlemmarna inte ska komma med några
förslag. Är det vanligt att ha denna skrivning
i stadgarna?
Svar: Lagen bygger på att en medlem själv får
bevaka sina intressen då det gäller motioner
och alltså lämna in en sådan i god tid före
stämman. Men en förening kan i sina stadgar
ange ett visst sista datum för motionslämnande och då gäller det.
I Bostadsrätternas mönsterstadgar står ett
sista datum med tillägget ”eller inom den senare tidpunkt styrelsen kan komma att besluta”. En sådan skrivning skulle ge er utrymme
att bestämma ett senare datum om ni vill.

Byte av medlemmars dörrar
– styrelsens beslut?
Vi har bestämt att vi ska byta alla lägenhetsdörrar i vår förening. Fastigheten är cirka 50
år gammal och många lägenhetsdörrar är
dåliga. Vår tanke är att vi ska förbättra brandsäkerheten genom detta arbete.

Vi är en radhusförening med ett 40-tal
lägenheter. Marken utanför lägenheterna
ingår inte i bostadsrätterna. En medlem vill
sätta upp en kamera som bevakar dennes entré från utsidan och har begärt styrelsens tillstånd att göra det. Medlemmen
hänvisar till en paragraf i den nya kamerabevakningslagen där det bland annat står om
undantag från lagen ifall kamerabevakningen görs
av en fysisk person i privat syfte. Vi i styrelsen tycker det är oklart om denna paragraf befriar oss som fastighetsägare från ansvar när en
boende sätter upp en kamera. Vi undrar om paragrafen gäller i det här fallet och vem som ansvarar
för bevakningen – medlemmen eller föreningen?

Får medlemmen sätta upp
egen bevakningskamera?
Svar: Medlemmen har inte rätt att sätta upp en
kamera utan föreningens medgivande eftersom
den ska sättas på husets fasad. Detta kan föreningen säga nej till eftersom fasaden är föreningens ansvar. Den paragraf som medlemmen
hänvisar till gäller för exempelvis villaägare som
bevakar sin egen tomt alternativt om en person
har en kamera inne i sin lägenhet.
Om en kamera ändå sätts upp får den anses
uppsatt av föreningen. Då ska föreningen kunna
motivera varför kameran behövs, till exempel på
grund av upprepad skadegörelse, inbrott eller
annan brottslighet. Föreningen ska dessutom ha
försökt avhjälpa problemen på annat sätt innan en
kamera sätts upp – lås, larm, rondering med mera.
Det ska vara noga skyltat och informerat om att
kamerabevakning sker och alla bestämmelser i
dataskyddsförordningen gäller. Det innebär att
föreningen behöver begränsa åtkomst till det
inspelade materialet och ha rutiner för att radera
det när det inte längre behövs.

I stadgarna framgår att inner- och ytterdörrar
är bostadsrättshavarnas ansvar. En ledamot
anser då att styrelsen måste ta upp frågan på
ett årsmöte för att kunna besluta om dörrbytet. Kan vi fatta detta beslut på ett styrelsemöte? Om svaret är nej, kan vi fatta beslut på
ett extra årsmöte?
Svar: Eftersom medlemmarna enligt stadgarna
har underhållsansvaret för lägenhetsdörrarna
kan inte föreningen bekosta bytet av dörrarna.

För att ni ska kunna göra det behöver ni
föra över ansvaret på föreningen, vilket sker
genom att ändra stadgarna.
Vissa föreningar har en skrivning i sina
stadgar som gör att det räcker med ett
stämmobeslut för att tillåta föreningen att ta
över underhållsansvaret för något medlemmarna annars ansvarar för. Men då är det
endast i samband med en annan gemensam
underhållsåtgärd vilket det inte handlar om
här.

