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• Vad är en bostadsrättsförening

• Lagar och bestämmelser

• Stadgar

• Styrelse

• Avtal

• Jäv

• Tillåtna intäkter

• Förverkande av bostadsrätt

• När ska man ta hjälp av jurist



• En typ av ekonomisk förening med ändamål att upplåta lägenheter med 
bostadsrätt

• Medlemmarna äger med andra ord andelar i en ekonomisk förening och har 
nyttjanderätt till sin lägenhet, utan begränsning i tiden.



Styrelsen är föreningens verkställande organ och som ledamot förväntas du känna till de regler 
som gäller för bostadsrättsföreningar, bl.a.

• Bostadsrättslagen

• Lag om ekonomiska föreningar 

• Bokföringslagen och Årsredovisningslagen

• Hyreslagen, 12 kap Jordabalken (om föreningen har hyresgäster) 

• Avtalslagen 

• Föreningens stadgar 

• Föreningsrättsliga principer som t ex. likhetsprincipen



• Obligatoriska
• Styr föreningens verksamhet
• Ändringar ska beslutas av 

föreningsstämman

I ett aktiebolag kallas 
motsvarande regler för 

bolagsordning

Exempel på stadgar



• Styrelsen väljs som huvudregel av stämman. 

• Mandattiden är i regel 1-2 år, dock högst 4 år. En styrelseledamot 
kan bli omvald ett obegränsat antal gånger.

• Huvudregeln är att styrelseledamoten är  medlem i föreningen, 
om inte stadgarna säger något annat.

• Ovanstående gäller även för suppleanter.



Ordföranden ska leda styrelsens arbete och:

• Kalla till möten 

• Leda sammanträden 

• Kalla suppleanter om det behövs 

• Har oftast utslagsröst 

• Tillsammans med någon annan justera protokoll

• Har det yttersta ansvaret för att styrelsebesluten blir verkställda



• Ekonomi

− Bokföringen ska skötas korrekt och deklarationer och kontrolluppgifter ska skickas in till 
Skatteverket

• Underhåll

− Värme och avlopp fungerar som det ska

− Att utemiljön sköts om

− Myndighetskrav uppfylls

• Kallelse till föreningsstämman

• Förande av lägenhets- och medlemsförteckning

• Vid hyresrätter: Hyresförhandlingar och underhåll

Styrelsens arbete underlättas av en ekonomisk och/eller teknisk förvaltare som ser 
till att t.ex. deklarationer skickas in och att myndighetskrav uppfylls. 

Hyresförhandlingar bör med fördel skötas av en jurist



Vid lokalhyresgäster

• Om föreningen har lokalhyresgäster ansvarar styrelsen för dessa (kommersiell avtalshantering)

Generellt

• Styrelsen bör tillse att alla avtal är korrekta, uppdaterade och förvaras på ett bra sätt.

• Exempel på avtal är upplåtelseavtal, hyresavtal, avtal när ombyggnation innebär ingrepp i 
bärande konstruktion, ändringar av ledningar, konvertering av vind

Avtal är värdehandlingar



Styrelsen får ta beslut som rör den vanliga/löpande förvaltningen.

När medlemmen köper en bostadsrätt ser det ut på ett visst sätt. Beslut som 
rubbar denna sits måste tas på stämman. T.ex.

• hyresrätt upplåts till bostadsrätt
• konvertering av råvind
• underhåll 
• väsentliga ombyggnationer



För att undvika diskussioner om jäv, undvik att handlägga frågor om 
avtal eller andra förhållanden mellan föreningen och någon part som 
du har intressegemenskap med.

Varken förbereda, diskutera eller besluta om frågor där risk 
finns för att jävfrågan ställs



Föreningen får endast ta ut dessa avgifter: 

• Insats och årsavgift 

Om stadgarna tillåter:

• Upplåtelseavgift

• Överlåtelseavgift 

• Pantsättningsavgift 

• Avgift för upplåtelse i andra hand



• Dröjsmål med betalning av insats, upplåtelseavgift, årsavgift samt avgift för 
andrahandsupplåtelse 

• Olovlig andrahandsupplåtelse 

• Lägenheten används i strid med ändamålet

• Ohyra

• Vanvård och störningar i boendet 

• Föreningen vägras tillträde 

• Underlåtenhet att fullgöra viss skyldighet 

• Brottsligt förfarande



Juridiska aspekter inför, under och eventuella 
problem med entreprenadarbeten. Undvik 
kostsamma tvister, hantering om tvisten uppstår, 
entreprenör i konkurs, konvertering av råvind

Kommersiella avtal, hyresförhandlingar, 
störningar, konkurser, obetald hyra, 
ombyggnation, tvister i domstol

Störningsärenden, otillåten andrahandsuthyrning, 
medlems byggnation, hyresrätter, uppsägning och 
tvister i hyresnämnd eller tingsrätt

Kortare frågor till juristerna, upprättande av 
ekonomisk plan, beräkning av andelstal, stadgar, 
upprättande av avtal och omprövningar av 
fastighetstaxering eller skattebeslut

Är man minsta osäker är det bättre att fråga jurist först



Kontaktuppgifter
Anne von Perner, Chefsjurist
anne.von.perner@nabo.se
juridik@nabo.se

Få senaste uppdateringarna – följ oss på 
sociala medier

Kommande webinar

• 12 juni, kl 12
Myndighetskrav
Joel Hybertsen, fastighetsförvaltare
Jan Andersson, fastighets- och 
energiexpert

• 17 juni, kl 12
Grundläggande ekonomi för brf:en
Jonas Gustavsson, ekonomisk förvaltare 

Anmälan på 
nabo.se/kunskapSkriv in ”Nabo” följt 

av ett mellanslag


