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Nya tider – nytt namn
Bostadsrättsorganisationen SBC
blir Bostadsrätterna Sverige efter
ett beslut i SBCs fullmäktige i maj.
– Namnbytet gör att vår verksamhet blir självförklarande,
säger Göran Olsson, vd i SBC.
För 90 år sedan, 1921, lade ett 30-tal
bostadsföreningar grunden för Stockholms Bostadsföreningars Centralförening u p a. Argumenten från den tiden
till varför en intresseorganisation behövdes är lika aktuella i dag: ”Vi behöver en
sammanslutning för att våra föreningars
gemensamma intresse ska tillvaratas och
bevakas.”
Under åren har olika namn på organisationen kommit och gått, men 2011 blir
året då Bostadsrätterna Sverige introdu-

cerades. Förvaltningsbolaget SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB, där bostadsrättsorganisationen fortfarande är huvudägare, kommer dock att behålla sitt namn
och sin verksamhet. Under år 2000 delades verksamheterna där SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB blev introducerat
på börsen. Formellt sett sker namnbytet
via en stadgeändring, något som SBCs
fullmäktige behöver bekräfta i ett andra
beslut under hösten.
6 000 bostadsrättsföreningar och 20 000
bosparare är i egenskap av medlemmar
ägare av Bostadsrätterna Sverige, och kom-

mer så att förbli även efter namnbytet.
– Vi är den största bostadsrättsorganisationen i Sverige mätt till antal medlemsföreningar. Nästan en tredjedel av
landets bostadsrättsföreningar väljer
att vara anslutna till oss. Självklart
kommer vi att fortsätta vara en opinionsbildare kring bostads- och ägarfrågor, säger Göran Olsson.
Arbetet sätter nu i gång med att
genomföra namnbytet och under hösten kommer det att vara klart och
bland annat resultera i en ny webbplats
på adressen www.bostadsratterna.se
och en ny logotyp. Det formella namnet är Bostadsrätterna Sverige Ek För.
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Har ni problem i föreningen? Ring Styrelserådgivningen: 0775-200 100

Minskad reavinst gen
När lägenheter i föreningen säljs ringer ofta medlemmar och vill veta
vilket kapitaltillskott som de genom föreningen gjort under sin tid i
huset. Motivet till de angelägna frågorna är naturligtvis att de vill
minska sin reavinstskatt.
Har man gjort ett kapitaltillskott, till
exempel genom en insatshöjning till föreningen, får man göra avdrag för det beloppet från reavinsten under vissa förutsättningar. Men frågorna är inte helt
enkla att besvara – inte minst genom att
man saknar information om vad som
hänt under tidigare år.

Det enklaste svaret på medlemmens
fråga om kapitaltillskott är att hänvisa
till kontrolluppgiften på blankett KU 55
som medlemmen ska få från föreningen i
anslutning till försäljningen; kapitaltillskott är beloppet i ruta 636. Men hur får
styrelsen fram den uppgiften?

Inkomstskattelagens kapitel 46,
paragraf 7, beskriver vad som gäller:
”andra tillskott än insatser som varit avsedda för att användas... för amortering av lån eller finansiering

nom kapitaltillskott
av ny-, till- eller ombyggnad på fastigheten” räknas som kapitaltillskott. Kort sagt
handlar det om de lån som föreningen
amorterat under innehavstiden.
Den enkla grundtanke som ligger
bakom att reavinsten minskas genom kapitaltillskott är att man ska få tillgodoräkna sig de medel som tillförts föreningen, det som medlemmarna gjort för att
föreningen blir mer välbärgad. Medlemmen har alltså så att säga betalat ett högre
pris för sin lägenhet genom att successivt
– eller vid enstaka tillfällen – föra över
pengar till föreningen. Man kan se det som
motsatsen till utdelning från föreningen,
och utdelningar är ju skattepliktiga; analogt med detta minskar alltså skatten med
anledning av kapitaltillskotten.
Om man ska göra en exakt uträkning av vilka medel som medlemmen
fört över till föreningen under sin boendetid, och vilka medel som använts till
driften av föreningen, skulle det krävas
komplicerade uträkningar. Men nu har
lagstiftarna beslutat att tillämpa en
förenklad modell, som i sig kan upplevas som komplicerad. Under
1980-talet krävdes under några år
i princip en total genomgång av
föreningens ekonomiska läge
vid inflyttning och motsvarande när lägenheten såldes, men detta blev alldeles för krångligt.
Man ska inte förväxla
detta kapitaltillskott
med medlemmarnas
avdragsrätt för renoveringar. Det
kan också användas för att
minska skat-

ten. Förbättringsutgifter i detta avseende
är kostnader som den enskilde själv har
betalat under de senaste fem åren för att
höja värdet på sin bostadsrätt. Någon
sådan begränsning i tiden gäller inte för
kapitaltillskottet genom föreningen, de
har i stället evig livslängd.
När det gäller insatshöjningar som
lämnats till föreningen för en ny-, tilleller ombyggnad av föreningens fastighet
krävs att de har använts till ett bestämt
arbete. Det totala tillskottet måste också
uppgå till minst 3 000 kronor multiplicerat med antalet deltagande lägenheter.
en amortering av föreningens lån
som görs med hjälp av ett nytt lån räknas inte in i kapitaltillskotten. Inte heller räknas de amorteringar av lånen som
görs med pengar som föreningen fått in
vid en nyupplåtelse av bostadsrätt.
Men om amorteringen ska kunna ske
genom att bostadsrättsföreningen löpande tagit ut så höga avgifter att man har
kunnat amortera på föreningens lån, då
är detta således frågan om ett kapitaltillskott.
Avdraget medlemmen kan göra är det
belopp som motsvarar bostadsrättens andel
av de kapitaltillskott som har gjorts i föreningen under den tid bostadsrättshavaren
innehavt bostadsrätten.
Det är ofta svårt att svara en medlem som flyttar efter kanske 20–30 års
boendetid vad korrekt kapitaltillskott
egentligen ska vara. Den enklaste metoden är kanske att börja med att i årsredovisningarna från inflyttningsåret och
utflyttningsåret se efter vilka lån som
föreningen hade. Har de minskat eller
ökat? Har föreningslånen ökat
finns det troligen

inget kapitaltillskott att visa på. Men
visst kan det vara så att föreningen amorterat under vissa tidsperioder och tagit
upp nya lån under andra, och nya lån
släcker inte med automatik ut tidigare
kapitaltillskott; det sker enbart om lånen
tagits upp för att amortera andra. För att
göra en korrekt beräkning kräver detta
en noggrann genomgång av varje års balansräkning.
Men observera att det är den deklarerande, det vill säga säljaren, som ansvarar
för de uppgifter som lämnas i deklarationen. Föreningen har ett ansvar för att
lämna uppgift om de fakta som föreningen känner till. Saknas uppgifter, till exempel gamla årsredovisningar, är det säljarens ansvar och uppgifter som gäller.
Frågan är hur eventuella kapitaltillskott ska redovisas för medlemmarna, för
dessa är det till exempel inte helt enkelt
att avgöra om insatshöjningarna gått till
nybyggnation eller reparationer. Detsamma gäller för styrelsen som ska redovisa insatshöjningar för exempelvis 15 år
tillbaka i tiden.
Därför är rekommendationen att
styrelser – lämpligtvis i föreningens årsredovisning – redovisar med vilka belopp
som medlemmarna under året bidragit
med till föreningen i form av olika kapitaltillskott. Då anger man också samtidigt om föreningen tagit några nya lån
”för amortering av tidigare lån”. Berättar
föreningen att år N har följande kapitaltillskott gjorts, år N+1 och N+2 och så vidare, och årligen fyller på tidsserien får
man en redovisning som blir till stor
hjälp när medlem och styrelse ska ange
vilka kapitaltillskott som gjorts i
föreningen.

Ökad konkurrens
Så kom till slut utredningsförslaget om att skilja på tillverkning och distribution av fjärrvärmen, något som SBC har
efterlyst i flera år. Syftet är att förbättra konkurrensen där
en bostadsrättsförening i framtiden kan välja leverantör.
Uppvärmning med fjärrvärme
har många fördelar – men en stor
nackdel; föreningen binder upp alla
köp till en enda leverantör. När priserna har gått upp har det inte funnits någon reell konkurrens mellan
olika leverantörer. Även om föreningen teoretiskt sett kanske har
haft möjlighet att välja någon
annan uppvärmningsform, är detta
för de flesta inte ett realistiskt alternativ. Detta har säkert hämmat utbyggnaden av fjärrvärmen och tilltron till fjärrvärmebolagen.
Men nu kommer äntligen förslaget som kan leda till att konkurrenssituationen blir väsentligt bättre.
Det är den så kallade TPA-utredningen som kommer med förslaget
som innebär att man på samma sätt
som på elmarknaden skiljer på tillverkningen och leveransen av fjärrvärme. Dagens fjärrvärmebolag, som

äger och ensamma disponerar rörnätet till slutkund, ska tvingas öppna
dessa för andra värmeproducenter
så att dessa kan sälja värme på
samma villkor som nätägaren,
så kallat tredjepartstillträde. I de fall
som är absolut vanligast, att producenten också äger näten, ska man
ställa särskilda regler på uppdelning
av verksamheterna så att det dominerande företaget inte skaffar sig
konkurrensmässiga fördelar.
– Äntligen, det här föreslog vi för
många år sedan, kommenterar bostadsrättsorganisationen SBCs vd,
Göran Olsson. Fjärrvärme är för de
flesta föreningar den allra tyngsta
kostnadsposten. Att inte kunna ompröva dessa kostnader som man normalt gör med alla andra leverantörer är olyckligt. Här visar utredningen att det går att skärpa
konkurrensen.

Fjärrvärme – en het potatis.

Men fortfarande finns det
många hinder innan förslaget blir
verklighet. Först ska det bli ett förslag från regeringen och en lag från
riksdagen. Därefter ska det fram alternativa leverantörer som kan och
vill ta upp konkurrensen med dagens producenter. Erfarenheterna
från järnvägen och elmarknaden har
visat att det i praktiken inte är helt
lätt att bryta upp gamla monopol.

Spännande kurser kan ge ökat engagemang i föreningen
Hösten är inte här än men
kurskatalogen för nästa termin i Bostadsrättsskolan har
kommit. De populäraste kurserna blir snabbt uppbokade
och därför finns anledning att
ögna igenom kursutbudet.
Tanken med Bostadsrättsskolan är
att föreningarna ska få ett utbud av
kurser med såväl grundläggande
innehåll som fortsättningskurser. En
del kurser återkommer varje termin
medan andra tillkommer eller tar en
paus. En kurs som tog paus förra terminen men som nu är tillbaka i ny
tappning är ”Beställa byggnadsarbeteten – hur gör man?”, och som baserar sig på den av SBC utgivna handboken Bättre projekt. Även ett mindre
arbete i huset kan, om det inte genomförs på rätt sätt, leda till oväntade och onödigt höga kostnader.

Boka in dig på höstens kurser.

Kursen ger därför vägledning om
hur föreningen undviker fallgropar
och blir kunnigare och tryggare i
kontakterna och samarbetet med
entreprenörerna.
Genom att förbättra medlemsinformationen och tänka igenom
vad man vill säga till sina medlemmar kan engagemanget i föreningen
öka och på så sätt även intresset för

att sitta i styrelsen bli större. Kursen
”Fem steg till bättre medlemsinformation” tar upp detta och deltagarna
får hjälp med att bli säkrare skribenter, hitta en ledigare svenska som
undviker byråkratspråk.
”Vattenskador och försäkring” är
en återkommande kurs och tar upp
frågor som alltid är aktuella. Numera
behöver varje bostadsrättshavare ha
ett bostadsrättstillägg som antingen
tecknas individuellt eller av föreningen gemensamt för alla i fastighetsförsäkringen. Saknas bostadsrättstillägg
riskerar bostadsrättshavaren att få stå
för lägenhetsskadorna själv. Vid utbildningstillfället medverkar förutom
SBCs jurister även experter inom försäkringsbranschen.
Saknar du en kurs? Finns det ett
ämne du vill att SBC ska ta upp?
Ta kontakt med Bostadsrättsskolan,
till exempel via e-post: info@sbc.se.

kapas efter streckade linjen

ska ge lägre kostnader

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

FRÅGOR & SVAR
Hur ska vi hantera
lägenhetsnumren?

?

Vi i vår förening undrar
hur det kommer att
fungera rent juridiskt om
köpekontrakt och/eller
pantförskrivningar skrivs
med det lägenhetsnummer,
som nu rapporterats till
Skatteverket – det så kallade
nya numret – i stället för
föreningens egna. Vi har
redan haft flera fall där
mäklare angivit fel nummer,
kanske även någon bank.
Svar: Det är bara att konstatera att det uppstår denna typ av
problem genom tillkomsten av
de nya numren. Kanske är det
bästa att endast använda de
nya numren. Men det tar tid
– vid pantsättningar och överlåtelser hämtas uppgifter ur tidigare överlåtelseavtal som
alltså har föreningens egna
nummer. Svårigheten är om
föreningen har flera portar och
därmed också identiska lägenhetsnummer.

Kan vi stoppa
ombyggnaden?

?

En av våra medlemmar
har satt i gång en omfattande ombyggnad (flyttat kök, rivit en vägg och så
vidare) utan styrelsens tillstånd. Nu undrar vi vilka
möjligheter vi har att få
stopp på bygget och möjligen också få bostadsrättsinnehavaren att återställa
lägenheten.
Svar: Även om ingenting sägs
i era stadgar finns en bestämmelse i bostadsrättslagen som
innebär att medlem måste få
styrelsens tillstånd för bland
annat ändrade ledningsdragningar, som exempelvis måste
ske vid flytt av kök. Problemet
är att om en medlem struntar
i tillstånd kan föreningen bara
komma åt detta om den kan

Frågorna är ställda av styrelseledamöter per e-post till fraga@sbc.se.
Många svar finns i Faktabanken. Logga in på www.sbc.se/medlemssidor.

visa att föreningen och huset
skadas av flytten. Det kan till
exempel vara att stammar inte
är dimensionerade för den
ändrade planlösningen, att
andra medlemmar kan komma
att störas av olika skäl. Men
föreningen måste alltså,
i sista hand inför domstol,
kunna bevisa detta för att
kräva återställande. Kan ni
styrka att de åtgärder som
pågår kommer att bli till skada
bör ni genast anlita en jurist
för att försöka få stopp på arbetet och kräva återställande.

ingar från att inneha huvudnycklar. Även om man försöker
förvara dessa under betryggande former, i till exempel
kassaskåp som endast ordföranden och eventuellt ännu en
ledamot har nyckel till, finns
alltid risken att nyckeln kan
komma på drift. Inträffar stöld
eller skadegörelse i en lägenhet utan synbara inbrottsförsök kan det vara svårt för föreningen att bevisa att nyckeln
var i säkert förvar. Kan inte föreningen göra det kan den
drabbas av skadeståndskrav.

Gäller sekretess vid
styrelsemöten?

?

SBC avråder från att inneha
huvudnyckeln.

Är det tillåtet med
en huvudnyckel?

?

Vi har i styrelsen olika
uppfattning om hantering av huvudnyckeln. Får
man enligt lag ha en huvudnyckel? Hur ska den
förvaras och hanteras?
Vem får inneha huvudnyckel? När och hur får vi använda den?
Svar: Utgångspunkten är att
en fastighetsägare/förening
absolut inte har rätt att gå in i
en lägenhet utan uttryckligt
samtycke från innehavaren av
lägenheten. Sådant samtycke
bör vara skriftligt. Det kan avse
visst tillfälle eller generellt. Vi
brukar bestämt avråda fören-

Vilka regler för sekretess gäller för vad som
sägs och diskuteras på styrelsemöten? Får man berätta för någon, familjemedlem eller annan medlem,
vad som sägs utan styrelsens medgivande?
Svar: Det finns inga uttryckliga
lagregler om sekretess för
bostadsrättsföreningar, men
styrelseledamöter anses vara
vad man med ett gammalt juridiskt begrepp kallar sysslomän.
För dem gäller att de ska iaktta
allt som krävs för att skydda
föreningens intressen. I princip
handlar det om att inte sprida
vidare vad styrelsen har behandlat. Den som sitter i styrelsen bör därför vara mycket försiktig då det gäller att yttra sig
om vad styrelsen diskuterat
och beslutat. Jämför med att
styrelsens protokoll bara ska
vara tillgängligt för just styrelsen och revisorerna – inte för
medlemmar eller utomstående.
Men styrelsen har ju rätt att i
den omfattning den finner
lämpligt upplysa medlemmar
om vad den har bestämt om
det kan sägas vara av allmänt
intresse, till exempel planerade
underhållsarbeten.

Reviderade
mönsterstadgar
Vanligtvis använder sig föreningar av så
kallade mönsterstadgar som de kanske
anpassar och antar som sina egna. SBC
tillhandahåller mönsterstadgar och de
ingår som en medlemsförmån. För
några år sedan tog SBC fram en ny version som sedan revideras med jämna
mellanrum, senast i april i år. Rekommendationen är att föreningen åtminstone byter om man använder sig av
SBCs mönsterstadgar som är från 2003
eller tidigare. Ladda ner den nya versionen på www.sbc.se/medlemssidor

Hot från Skatteverket
I det sista steget av införandet av lägenhetsregister skulle den boende på uppmaning av Skatteverket uppge sitt lägenhetsnummer. De som inte gjort det
blir ett problem för bostadsrättsföreningen. Skatteverket skickar nu ut föreläggande till föreningar med uppmaning att ange boendes lägenhetsnummer, något som föreningen inte alltid
vet. Om föreningen inte gör det sägs
det kunna få ”rättsliga följder”.

Lättnadsregler till 2015
SBC Direkt 2011:4 handlade bland annat
om en förlängning av de lättnadsregler
som gäller för oäkta bostadsrättsföreningar. En statssekreterare berättade att
lättnadsreglerna, som annars skulle upphöra vid kommande årsskifte, kommer
att förlängas. Nu vet vi hur länge undantaget gäller för den här gången; regeringen skriver i sin vårproposition att förlängningen gäller till 2015.
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