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Styrelseledamöter
får betala 1,8 miljoner
I somras dömdes två styrelse
ledamöter i en bostadsrätts
förening till ett miljonskadestånd
efter att ha vägrat pröva med
lemskapet i samband med försälj
ning av en lägenhet i föreningen.
Domen i Solna Tingsrätt (T 699008) är mycket ovanlig. Det är
väldigt sällan enskilda ledamöter
döms att betala skadestånd över
huvud taget, och än ovanligare är
det höga beloppet.
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I mitten av 2000-talet köpte en medlem i bostadsrättsföreningen råvinden
i huset och kunde då bygga till sin lägenhet i Bromma, strax utanför Stockholms
innerstad. Men bygget gick inte enligt
planerna och medlemmen och föreningen hamnade i tvist. Tvisten löstes och parterna skrev ett avtal som – i efterhand är
lätt att konstatera – inte var särskilt väl
formulerat. Den olyckliga paragrafen
kom att formuleras som ”Överlåtelse av
detta avtal får inte ske utan skriftligt
medgivande från Föreningen”.
Föreningen tolkade uppenbarligen
detta som att medlemmen gått med på att
lägenheten inte fick säljas utan att föreningen godkänt detta. Medlemmen menade
att formuleringen enbart gällde själva
avtalet – han var fri att sälja när han ville.
Därför sålde han också den nyrenoverade lägenheten för 4,5 miljoner kronor
sommaren 2007. Men styrelsen vägrade att
pröva medlemskapsansökan, eller hörde
i alla fall inte av sig med anledning av ansökan. Av den anledningen gick köpet tillbaka. Först i maj 2008 lyckades han åter
igen sälja lägenheten, men priset hade då
sjunkit till 3,4 miljoner kronor för vindsvåningen. Därför stämde han föreningen
och styrelseledamöterna och krävde att

dessa solidariskt skulle betala mellanskillnaden.
Till saken hörde också att föreningens
styrelse, som bestod av fyra ledamöter,
i praktiken styrdes av två av ledamöterna.
De två andra ledamöterna hade i princip
enbart lånat ut sina namn. Föreningen
hade inte haft något styrelsemöte som behandlat frågan om medlemskap, utan frågan behandlades helt informellt av de två
aktiva ledamöterna. Kontakt togs också
med en jurist, som inte lämnade de bästa
råden.
Tingsrätten dömde de två aktiva
ledamöterna att själva betala det höga
skadeståndet på 1,3 miljoner kronor till
medlemmen. Dessutom ska de ersätta
medlemmens rättegångskostnader på
cirka 450 000 kronor.

Även om domen är överklagad går det
att dra lärdomar:
1. Behandla medlemsansökningar utan
dröjsmål.
2. Engagera hela styrelsen i arbetet, om
fler delar på ansvaret minskar risken för
fel.
3. Skriv inte avtal där man tror sig kunna
begränsa någon avtalsparts rätt att sälja
sin lägenhet – rättigheten att överlåta sin
bostadsrätt är grundläggande i bostadsrättslagen.
4. Skulle ni drabbas av stämningsansökningar av detta slag, kontakta ert fastighetsförsäkringsbolag – blir det fråga om
att processa, och fastighetsförsäkringen
kan komma att tas i anspråk, vill försäkringsbolaget också vara med att välja
juridiskt ombud.

Dyrt att missa
Byggherren ska låta upprätta en arbetsmiljöplan om ett arbete är omfattande eller riskfyllt,
och det redan innan det sätts igång. Åtskilliga
villaägare, företag och bostadsrättsföreningar
riskerar böter på grund av att de inte känner
till bestämmelsen.
Mest känd av de okunniga är förre
statsministern Göran Persson. Han fick
30 dagsböter för att ha missat arbetsmiljöplanen vid byggnadsarbeten på sin
gård. Men trots att hans fall fick stor
uppmärksamhet i medierna vet många
fortfarande inte vad som gäller.
Det gjorde till exempel inte styrelsen
för en privat bostadsrättsförening i Helsingborg när den förra våren lät renovera
sin fastighet, bland annat tak och kupor.
Ändå fanns det två klara skäl till att en
arbetsmiljöplan skulle upprättas: dels risken för fall från mer än två meters höjd
och dels för att en del av jobbet gjordes
i gatunivå nära förbipasserande fordon.
Därför dömde tingsrätten föreningens
ordförande för brott mot arbetsmiljölagen till 30 dagsböter, sammanlagt 16 800
kronor. Hon överklagade inte, trots att
hon i polisförhör nekade till brott:
”Vi är lekmän och kände inte till lagstiftningen. Det finns inget ont uppsåt
och ingen ekonomisk vinning.”
I stället lägger hon skulden på bygg
firman:

”Vi levde i tron att den visste precis vad
som kunde krävas av oss som beställare.
Den gör ju inget annat än bygger och
renoverar, men för oss var det första
gången”, säger hon i polisförhöret.
Så snart föreningen fick reda på
sin skyldighet av en arbetsmiljöinspektör stoppades arbetet tillfälligt och en
arbetsmiljöplan upprättades tillsammans med entreprenören.
Ett annat likadant fall har avgjorts,
men inte i domstol utan genom ett godkänt strafföreläggande. Det gällde en
HSB-förening i Torslanda som gjorde
samma fel hösten 2008, när den utan
arbetsmiljöplan lät utföra takarbete.
Här var föreningens straff en företagsbot
på 10 000 kronor.
I ytterligare några fall har bostadsrättsföreningar fått företagsbot eller styrelseledamöter fått dagsböter för samma sak.
Företagsboten i sin nuvarande form är
en ganska ny sanktion, som allt oftare
ersätter straff av enskild person. För att
den ska komma i fråga krävs att brottet

arbetsmiljöplan
begåtts i näringsverksamhet. Och det
ansåg åklagaren i Torslandafallet att
föreningen bedrev.
Storleken på företagsboten har
hittills varierat. Men i mars kom en
hovrättsdom, visserligen inte mot en
bostadsrättsförening utan mot ett
aktiebolag, som bestämde beloppet
till 25 000 kronor.
Att inte låta upprätta en arbetsmiljöplan är ett brott mot arbetsmiljölagen. Alla sådana brott handläggs
numera av specialåklagare vid riks
enheten för miljö- och arbetsmiljömål, som har satt just 25 000 kronor
som sitt riktmärke för detta brott.
Dagsböter kan bara drabba fysiska
personer och det lägsta antalet är 30.
Dagsbotens storlek beror bland annat
på inkomsten.
Strafförelägganden kan gälla både
dagsböter och företagsbot. Det är ett
allt vanligare sätt att undvika rättegång. Erkänner byggherren brott och
betalar vad åklagaren kräver, så slutar
saken där. Om inte, tar åklagaren fallet vidare till tingsrätten.

Per Turesson

När krävs
en arbetsmiljöplan?

Vem ska låta upprätta
arbetsmiljöplanen?

Upprättande av arbetsmiljöplan ska ske om
ett byggnadsarbete är tillräckligt omfattande eller innebär särskilda risker.
Omfattning: Om det antingen beräknas
pågå mer än 30 arbetsdagar och mer än
20 personer vid något tillfälle arbetar där
eller om det totala antalet persondagar
beräknas överstiga 500.
Risker: Om det kan medföra någon av
13 särskilt allvarliga risker som står uppräknade. Vanligast är ”risk för fall till lägre nivå
där nivåskillnaden är två meter eller mer”.
Några andra är rivning av bärande konstruktioner, arbete nära fordonstrafik samt
”lansering, montering och nedmontering
av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement”.

Ansvaret ligger som regel hos byggherren,
det vill säga bostadsrättsföreningen. Grundläggande är dock om det är en enda byggare, det vill säga totalentreprenad, eller en
delad entreprenad. Enligt föreskrifterna
”ska den som låter utföra ett byggnadseller anläggningsarbete se till att en arbetsmiljöplan upprättas och finns tillgänglig
innan byggarbetsplatsen etableras”.
Bostadsrättsföreningen kan utse entreprenören som ställföreträdande samordnings
ansvarig men bara om det rör sig om
en totalentreprenad. Om det är en delad
entreprenad måste föreningen stå för
arbetsmiljöplanen.

Vad ska stå
i arbetsmiljöplanen?
Arbetsmiljöplanen ska ta upp de regler som
ska tillämpas på byggarbetsplatsen samt
beskriva hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras. Räknar man med någon av de 13
riskerna måste planen ta upp hur de ska
hanteras för att säkra arbetsmiljön.
Planen behöver beakta om arbetet ska
utföras där även annan verksamhet kommer
att pågå samtidigt.

Var finns reglerna?
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om
byggnads- och anläggningsarbete (AFS
1999:03) 4a–12 §§ tar upp byggherrens
ansvar, bland annat för arbetsmiljöplanen.
Se även arbetsmiljölagen (AML) 3 kap 6–7
§§. Båda finns på Arbetsmiljöverkets webb:
www.av.se/lagochratt
Ytterligare information från
Arbetsmiljöverket finns på:
www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljo
plan

Att kapa identiteter är ett
knep som mindre nogräk
nade hantverkare och andra
ägnar sig åt för att få ut så
mycket ROT-pengar som
möjligt.
– Det känns obehagligt
att någon använder mina
personuppgifter på det här
sättet, menar Ola Schneider,
ordförande i Brf Herden 8
i Stockholm.

Förslagna bedragare har funnit en ny nisch att försöka få ut ROTpengar genom att ansöka för arbeten som aldrig utförts. Via Bolagsverket kan man hämta uppgifter om
styrelseledamöter i bostadsrätts
föreningar. Där finns uppgifter som
namn, adress och personnummer.
Uppgifterna är offentliga. Sedan är
det bara att ansöka hos Skatteverket
om påstådda utförda arbeten hos
någon eller några av ledamöterna.
Sannolikheten att ”åka dit” är närmast obefintlig. Eller har varit, rät�tare sagt.
Skatteverket har under våren uppmärksammat allt fler sådana försök
och skärpt kontrollerna ytterligare.
Om en hantverkare inte kan visa underlag för sin ansökan, genom att bifoga kundens beställning och fakturor, skickar Skatteverket ett informationsbrev till de privatpersoner som
påstås vara kunder. De informeras
om att deras namn och personuppgifter har använts i bedrägligt syfte.

Hantverkarens ansökan avslås och
Skatteverket gör en polisanmälan.
Och det var precis på det sättet
som Ola Schneider, ordförande i Brf
Herden 8 i Stockholm, upptäckte att
någon försökte lura till sig pengar
från Skatteverket genom att använda
hans personuppgifter.
– I mitten av september fick jag
och en styrelseledamot ett brev från
Skatteverket om preliminär skattereduktion för utfört arbete i våra
respektive bostadsrätter, berättar
Ola Schneider.
– Men ingen av oss hade anlitat
någon, än mindre utfört något arbete! Självklart kontaktade vi Skatteverket, säger han.
– Bortsett från det bedrägliga
känns det obehagligt att någon använder mina personuppgifter på det
här sättet, menar Ola Schneider.
Det kan även ställa till problem om man som privatperson
faktiskt har låtit utföra arbeten i bostaden som ger rätt till skattereduktion men där det visar sig att reduktionen redan är förbrukad på grund
av bedrägeri. Skatteverket har dock
ändrat rutinerna för utbetalningar.

Det är Skatteverket i Västervik som
handhar alla ansökningar om ut
betalning och skattereduktion för
arbetskostnad.
Henrik Westerlund, kontorschef
vid Skatteverket i Västervik säger:
– Skatteverket tillämpar den så
kallade fakturamodellen. Det innebär att utföraren, till exempel en
hantverkare, ansöker om ersättning
för hälften av arbetskostnaden och
beställaren för hälften. Vi har bara
i år polisanmält 116 försök till bedrägeri och stoppat utbetalningar på
cirka 90 miljoner kronor. Knappt
70 miljoner kronor har vi begärt
återbetalning av. Våra kontroller ger
uppenbarligen resultat, avslutar
Henrik Westerlund nöjt.
Var alltså uppmärksam på ett
brev från Skatteverket om att någon
har använt dina personuppgifter
i bedrägligt syfte. I det fall där man
inte låtit utföra något arbete i bostaden kan det handla om att någon
har kapat personuppgifterna på
grund av att personen är styrelse
ledamot eller suppleant i bostadsrättsföreningen.

Fakta
ROT står för Renovering Ombyggnad Tillbyggnad. Enskilda småhusägare och bostadsrättsinnehavare kan ansöka om skattereduktion för hälften av arbetskostnaden till ett
maxbelopp om 50 000 kronor per år. Delas bostaden av två makar till exempel kan
båda ansöka om skattereduktion, alltså totalt 100 000 kronor. För bostadsrättshavare
avser skattereduktion arbete inne i bostaden och sådant som bostadsrättshavaren
ansvarar för enligt bostadsrättsföreningens stadgar och bostadsrättslagen.

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

ROT lockar till bedrägeri

K A PA S E F T E R S T R E CK A D E L I N J E N

Medlemspris på
störningsjour
Genom ett avtal med
Securitas/Jourmontör kan
nu SBCs medlemsföreningar
ansluta sig till en störnings
jour. Jouren omfattar med
lemsföreningar i hela Sverige
och utgör ytterligare en
i raden av medlemsförmåner.
SBC och Securitas/Jourmontör erbjuder störningsjour till ett förmånligt medlemspris: 149 kronor per
månad mot ordinarie pris 295 kronor. En utryckning kostar föreningen 1 800 kronor. Störningsjouren
bedrivs genom Jourmontörs egen
larmcentral som står i kontakt med
ledningscentralen för Securitas
ordinarie väktarkår.
Med ett avtal om störningsjour
mellan bostadsrättsföreningen och
Securitas ökar den personliga tryggheten för de boende. De störda slipper också att konfronteras med de
störande.
Vid en störning kontaktar antingen styrelsen eller medlemmen
larmcentralen direkt. Det är styrelsen i föreningen som beslutar om
endast styrelsen eller samtliga bostadsrättshavare ska kunna kontakta störningsjouren när behov finns.
Larmcentralen tar sedan emot samtalet och gör en analys av hur pass
allvarlig störningen är. Om det
finns anledning till utryckning kontaktar jouren Securitas väktarkår
som skickar ut en bil. Väl på plats
uppmanas vid behov de störande att
lugna ner sig. Är det risk för skada
av person eller egendom kommer
väktarna att tillkalla polis.
En anteckning blir upprättad för
varje utryckning och en kopia på
rapporten skickas till föreningens
kontaktperson. På så sätt får föreningen dokumentation som kan
tillföras som bevis vid eventuellt
framtida ärende vid domstol eller
hyresnämnd.

NY medlemsförmån. Nu kan SBCs medlemsföreningar ansluta sig till en
störningsjour – och sova gott om nätterna.

Kostnaden går inte att överföra på
den störande, vilket beror på bostadsrättslagen som anger vilka avgifter föreningen kan ta ut. Möjligen
kan den störande bli ersättningsskyldig för utryckningen om störningarna varit så omfattande att bostadsrättshavaren blir uppsagd för avflyttning.

För att ansluta sig kontaktar
föreningen Securitas/Jourmontör på
telefon 08-657 77 01. Föreningen
kommer överens om omfattningen
i en så kallad åtgärdsplan som utgör
en instruktion på hur tjänsten ska
bedrivas. Uppge samtidigt koden
SECSBC för att få tjänsten till medlemspris.

Posttidning B
Stockholm Klara
Returneras vid obeställbarhet till:
SBC, Luntmakargatan 46,
111 37 Stockholm

FRÅGOR & SVAR

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se
Under veckorna besvaras frågorna normalt inom ett dygn.

Ska vi ersätta
självrisken?

?

Vid ett skyfall i
augusti i år forsade
det in vatten i vår källare
och några källarförråd
drabbades av vattenska
dor. En bostadsrättsinne
havare har hört av sig och
anser att föreningen ska
stå för hennes självrisk på
1 200 kronor. Hon har fått
ersättning via sin hemför
säkring. Bör föreningen
ersätta henne för självris
ken? Förråden ingår i bo
stadsrätten.
Svar: I det här fallet bör
skada på föremål i förråd behandlas som motsvarande
händelse i lägenhet. Där gäller att en förening kan bli
skadeståndsskyldig om medlemmen kan bevisa att föreningen vållat skadan på något
sätt. Det kan till exempel vara
fråga om att föreningen inte
underhållit huset i tillräcklig
utsträckning. I ert fall måste
medlemmen alltså bevisa att
ni genom ert agerande vållat
skadan, för att det ska kunna
bli tal om att betala skadestånd, i det här fallet hennes
självrisk.

om dagen, även om personen skulle vidta vissa ljuddämpande åtgärder. Om
trummor är svårt att yttra sig
om; det måste rimligen bli en
allmän bedömning. Förslagsvis kontaktar ni miljöförvaltningen och ber dem komma
och ljudmäta. Blir nivåerna
för höga får föreningen underlag för att skicka rättelseanmaningar till störande
medlemmar.

När har man
behörighet?

?

Två av våra medlem
mar jobbar hemifrån
med att göra musik. Hur
mycket får man väsnas
dagtid på vardagar? Det
gäller främst trummor och
piano. Trummorna är
elektroniska men dunkar
väldigt mycket ändå.

Vi har haft en diskus
sion i styrelsen om
när nyvald ordförande till
träder och har fullt ansvar.
Jag har fått svar från jurist
på SBC att det är från års
mötet det gäller, och som
ordförande när konstitue
rande möte varit och det
bestämts om vilka roller
man har. En person i sty
relsen kontaktade Bolagsverket och fick till svar att
ordförande inte har något
mandat förrän anmälan
kommit in till dem och
registrerats. Vad gäller?

Svar: Då det gäller instrument finns ett äldre avgörande i Högsta domstolen som
tillåter pianospel flera timmar

Svar: Kort uttryckt kan man
säga att den som valts till ett
uppdrag, styrelseledamot
eller ordförande, har behörig-

Är det okej
att trumma?

?

het direkt, alltså redan före
registreringen. Detta korresponderar med att exempelvis styrelsebeslut gäller direkt, innan de har protokollförts, men protokoll har stort
bevisvärde om olika uppfattningar finns om innehållet i
styrelsens beslut. Vitsen med
registreringen är att då anses
valen ha kommit ”tredje
man” tillhanda som det sägs
i 15 kap. 3 § föreningslagen.
Det kan få betydelse i vissa
avtalssituationer.

Får vi förbjuda
löpband?

Nominera till
fullmäktige!
SBCs högsta beslutande organ
är de 51 ledamöterna i fullmäktige som
motsvarar vad en föreningsstämma är
i en bostadsrättsförening. Ledamöterna
är medlemmar i medlemsföreningar och
bosparare. Ordinarie fullmäktige äger
rum under våren och ibland förekommer
också extra sammanträden. På mötet
sker bland annat val till olika förtroendemannaposter och man tar ställning till
SBCs årsredovisning.
Enligt stadgarna ska ungefär hälften av
fullmäktige väljas under 2011. Nu vill valkommittén gärna få förslag på ledamöter.
Steget därefter är att SBCs medlemmar får
poströsta om vilka de vill ha i fullmäktige.
Lämna förslag på kandidater senast
15 december. Förslag kan lämnas per
e-post till valkommitténs sekreterare
goran.olsson@sbc.se, eller per post till
Bostadsrättsorganisationen SBC,
Luntmakargatan 46, 111 37
Stockholm.
Berätta vem du föreslår, hur vi
kommer i kontakt med den personen
och gärna även en kort presentation.
Förslagen bearbetas av valkommittén
och presenteras i samband med valet.
Har du frågor kan du kontakta Göran
Olsson på telefon 08–58 00 10 03.

?

Vi har flera klagomål
gällande löpband.
Det dånar en hel del när
detta används, i snitt 40
minuter per kväll, och det
till och med överröstar
teven. Kan vi i styrelsen
förbjuda medlemmar att
ha dessa redskap hemma?
Svar: Några särskilda regler
för löpband finns inte och ni
får göra en allmän bedömning av hur störande det är.
Möjligen kan ni via bullermätning få ett underlag för
rättelseanmaning. Men tala
med medlemmen först och
säg som det är att löpningen
stör omgivningen.

Det är hög tid att lämna in nomineringar
tilll SBCs fullmäktige.
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