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Sammanfattning 
Sveriges kommuner har genom socialtjänstlagen och den nya bosättningslagen en 

skyldighet att förse vissa grupper med bostad. De kommunalt ägda 

bostadsbolagen används ofta för att uppfylla dessa lagstadgade krav. 

Konsekvensen av detta är att kommunerna har börjat förvärva bostadsrätter när 

de allmännyttiga bostadsbolagen blir mindre och behoven större. 

 I bostadsrättslagen finns sedan 1980 två regler som underlättar 

kommunens förvärv och andrahandsuthyrning av bostadsrätter. För det första har 

kommunen alltid möjlighet att bli medlemmar i bostadsrättsföreningen. För det 

andra har kommunen alltid möjlighet att hyra ut sin bostadsrätt. De regler som 

gäller för kommunen är undantag från vad som gäller då övriga förvärvar och hyr 

ut bostadsrätter. Undantagen tillkom främst för att ge kommunen ytterligare ett 

verktyg mot bostadssegregation. 

 Viss problematik uppstår för den bostadsrättsförening som kommunen 

blir medlem i. Bostadsrättsföreningens huvudsyfte är att tillgodose medlemmarna 

med bostäder. Utöver detta tillkommer uppgifter som att bland annat främja en 

boendesocial gemenskap, att sköta fastighetsförvaltningen och att gagna en 

värdeökning på föreningsmedlemmarnas bostadsrätter. Skulle en inte obetydlig 

del av föreningens lägenheter vara uthyrda i andra hand kan dessa intressen 

äventyras. Det finns även problem med kommunens förvärv ur ett 

rättighetsperspektiv. Föreningsfriheten ger visst skydd för bostadsrättsföreningar 

och särskilt regeringsformen ställer särskilda krav för att friheten ska kunna 

inskränkas.  

 Mycket talar således för att dagens bostadsrättslag är bristfällig eftersom 

den öppnar för kommunalt missbruk och löpande kränkningar av 

föreningsfriheten. En utformning lik den norska lagstiftningen, som sätter en 

gräns för hur många lägenheter en kommun kan förvärva, skulle innebära ett 

större hänsynstagande även till bostadsrättsföreningens intressen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bostadsrätten är idag mer eftertraktad än vad den någonsin har varit. Fler och fler 

väljer att köpa och bosätta sig i bostadsrätter. I några städer har bostadsrätterna 

till och med blivit fler till antalet än hyresrätterna vilka traditionellt sett utgjort 

den vanligaste boendeformen i flerfamiljshus. 

När en fysisk eller juridisk person förvärvar en bostadsrätt är 

huvudregeln att styrelsen i bostadsrättsföreningen ska godkänna dennes 

medlemskap, annars blir överlåtelsen ogiltig. Denna huvudregel är behäftad med 

ett särskilt undantag, vilket är i fokus för denna uppsats, nämligen kommunens 

absoluta medlemsrätt. Eftersom kommunen är en juridisk person och inte 

personligen kan använda bostadsrätten hyr den vanligen ut bostadsrätten. 

Huvudregeln vad gäller uthyrning i en bostadsrättsförening är att styrelsen ska 

godkänna andrahandsuthyrningen. Lagstiftaren har dock även försett kommunen 

med en absolut uthyrningsrätt. Kommunen är alltså garanterad både medlemskap 

och uthyrningsmöjligheter när den har förvärvat en bostadsrätt. 

De privilegier som kommunen åtnjuter i jämförelse med övriga 

bostadsrättskonsumenter har tillkommit bl.a. för att kommunen ska kunna 

motverka bostadssegregation och fullgöra sina skyldigheter enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). De absoluta rättigheterna torde dock ha 

använts i ganska liten omfattning eftersom kommuner oftast löst SoL:s krav 

genom sina s.k. allmännyttiga bostadsbolag.1 Den sparsamma användningen är 

nog också anledningen till att reglerna inte diskuterats eller ifrågasatts under de 

snart 40 år som de funnits. 

 Det finns dock omständigheter som enligt mig gör det aktuellt att 

diskutera och se över reglerna på nytt. För det första står idag vissa kommuner 

                                              
1 Ett allmännyttigt bostadsbolag (allmännyttan) är ett kommunalägt bolag som har till uppgift att 
tillhandahålla bostäder till kommunens invånare. Bolaget får gå med vinst, vilket är ett undantag från det 
generella förbudet mot vinstdrivande kommunal verksamhet, men pengarna ska huvudsakligen 
återinvesteras i verksamheten. Ungefär en fjärdedel av det totala antalet lägenheter i flerfamiljshus ägs 
idag av ett allmännyttigt bolag, enligt SCB 2017. 
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utan allmännyttiga bostadsbolag, och vissa överväger att sälja av sina. Bara 2016 

såldes 11 000 lägenheter av allmännyttiga bostadsbolag till privata företag. 

Denna förändring innebär att vissa kommuner tvingas uppfylla SoL med hjälp av 

andra metoder än genom allmännyttan, t.ex. genom bostadsrättsförvärv. 

 För det andra har lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning (bosättningslagen) inneburit ett plötsligt bostadsbehov 

från många kommuners sida, även kommuner med allmännyttor. Många 

kommuner har löst detta brådskande behov genom bostadsrättsköp. I Boverkets 

bostadsmarknadsenkät från 2017 framkommer att 52 av landets 290 kommuner 

numer inhyser nyanlända i bostadsrätter. Det är en ökning från 23 kommuner 

2016. 

 Dessa två omständigheter gör att det enligt mig är värt att titta närmare 

på effekterna av kommunens absoluta medlems- och uthyrningsrätt. Medan 

förvärven sker för fullt godtagbara ändamål är det ändå av intresse att 

bostadsrättsföreningarna kan fortsätta sin verksamhet. 

Utvecklingen vad gäller kommunernas förvärv i bostadsrättsföreningarna 

pågår samtidigt som ett allt mer utbrett rättighetsperspektiv präglar den svenska 

rätten. I debatten som följt förvärven har det också hävdats att dessa köp skulle 

strida mot föreningsfriheten.2 För att konstatera inskränkningar i 

föreningsfriheten krävs dock en mer långtgående analys än den som hittills gjorts 

i diskursen. 

I den fortsatta framställningen kommer således problematiken med ett 

för aggressivt kommunalt bostadsrättsköpande att synliggöras, ur ett förenings-, 

skatte- och rättighetsperspektiv.  

                                              
2 Madsen, dagensjuridik.se, 17/5 -17. Se också Thelin & Madsen, SvD.se, 21/9 -17. 
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1.2 Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Ändamålet bakom framställningen är inte att granska, analysera eller kritisera de 

bakomliggande orsakerna till kommunernas bostadsrättsköp. Istället ligger fokus 

på effekterna efter själva förvärvet. 

När kommunerna köper bostadsrätter påverkas bostadsrättsföreningen. 

Det är denna uppsats syfte att närmare redogöra för de faktiska och rättsliga 

konsekvenserna av dessa förvärv. Innebörden av ett sådant syfte är att vissa 

frågeställningar måste besvaras, bl.a.: 

 Vad är en bostadsrätt och vilket syfte har bostadsrättsföreningen? 

 Varför finns kommunens absoluta medlemskaps– och uthyrningsrätt? 

 Vilka är konsekvenserna av kommunens förvärv? 

 Kan de kommunala förvärven stå i strid med föreningsfriheten? 

 Hur har man löst liknande frågor i Norge och Danmark? 

 

1.3 Disposition och avgränsningar 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en kortare redogörelse för bostadsrättens 

utveckling och rättsliga utformning. Därefter kommer, i kapitel 3, en längre 

utredning av hur undantagen för kommunen tillkom. I kapitel 4 diskuteras 

konsekvenserna av undantagen idag. Ett längre avsnitt om föreningsfriheten kan 

anses inskränkt i vissa fall återfinns i kapitel 5. I kapitel 6 utreder jag kort hur 

avvägningen gjorts i två nordiska grannländer. Kapitel 7 består av en avslutande 

sammanfattning och analys, samt en diskussion om lämplig utformning av 

bostadsrättslagen i framtiden. 

 Uppsatsen behandlar främst bostadsrätten och medlemskapet för fysiska 

och juridiska personer i bostadsrättsföreningen. Hyresrättsliga förhållanden 

kommer endast konstateras. Bara bostadsrätter ämnade för permanentboende 

diskuteras, således inte bostadsrätter som är ämnade för fritidsändamål. 

Uppsatsen fokuseras också på kommunens förvärv av bostadsrätter, inte 

landstingets. Kommunernas förvärv kommer inte ifrågasättas i sig, men de 
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förhållanden som gör kommuner tvungna att köpa bostadsrätter kommer att 

klarläggas. Inga EU-rättsliga bedömningar görs i den här uppsatsen. 

 

1.4 Metod 

Den följande framställningen kan övergripande beskrivas som en analys av 

bostadsrättslagens (1991:614) (BRL:s) förenlighet med andra normer, särskilt 

regeringsformens (1974:152) (RF:s). I denna analys ingår även en utblick till 

grannländers rättssystem och avslutningsvis har jag diskuterat om och hur lagen 

bör utformas. 

 I fokus för arbetet är kommunernas absoluta rätt till medlemskap och 

absoluta rätt till att hyra ut bostadsrätten. Eftersom det inte rör sig om ett konkret 

fall går det inte att lösa uppgiften med en metod som den verksamma juristen 

skulle tillämpa.3 Istället ska ämnet diskuteras rättsvetenskapligt med en 

akademisk metod. Ett sådant val är dock knappast frivilligt utan följer av 

uppgiften med examensarbetet i juridik. Distinktionen är ändå viktig då den 

präglar den fortsatta framställningen. Ett akademiskt perspektiv ger möjlighet att 

utanför processrättens ramar ifrågasätta det som annars skulle kunna tas för 

givet.4 Jag kommer därför i den här uppsatsen kritiskt granska och omvärdera det 

som många idag skulle kalla gällande rätt. 

 Att jag så långt kvalificerat uppsatsen som akademisk innebär ingalunda 

att jag därmed redovisat framställningens metodologiska inriktning, men snarare 

att jag lämnat valet till metod öppet. Det går att tänka sig flera olika metodval för 

denna uppsats. Till exempel skulle en rättssociologisk metod kunna användas för 

att analysera hur ”gällande rätt” påverkar bostadskonsumenternas val av bostad. 

Alternativt skulle en rättsekonomisk metod kunna användas för att utreda 

kostnaderna för bostadsrättsföreningarna att invända mot kommunens förvärv. 

För att uppfylla syftet med uppsatsen finns det dock en metod som görs sig 

lämpligast: den rättsdogmatiska metoden. 

                                              
3 Jfr Kleineman, s. 35. 
4 Jfr Svensson, s. 211. 
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 Rent abstrakt kan sägas att den rättsdogmatiska metoden som 

utgångspunkt ger utrymme att rekonstruera rättssystemet och i denna 

konstruktion utreda huruvida det råder inkoherens mellan de olika rättsreglerna. 

Med en analys av rättskällorna, i form av lagtext, lagmotiv, domstolsavgöranden 

och doktrin, kan reglerna tolkas och rättsläget klarläggas.5 

Mer konkret är metoden för denna framställning främst att 

grundläggande klargöra innebörden av vissa regler i BRL samt föreningsfriheten 

i RF. När dessa rättsregler tolkats och testats med hjälp av hypotetiska exempel 

kan sedan den övergripande frågeställningen besvaras, och alternativa 

utformningar på rättsregler föreslås. Utländska rättsordningar, i en komparativ 

utblick,6 har använts som förebilder i den diskussionen. 

 Det saknas i dagens akademiska doktrin en problematisering av de regler 

som tillgodoser kommunen med bostadsrätter. Ofta händer det att reglerna bara 

nämns och ibland presenteras syftet med dem. Med denna uppsats hoppas jag 

kunna ta ett första steg till att fylla denna lucka. För att kunna klargöra 

problemen till fullo krävs att flera olika rättsområden berörs. Övergripande är det 

fastighetsrätt, men en del utrymme ägnas också åt associations-, skatte-, och 

grundlagsrättsliga frågor. 

 

1.5 Material 

Som sagt finns det en genomgående en brist på källmaterial när det gäller de 

juridiska frågorna rörande bostadsrätter och bostadsrättsföreningar. BRL är 

utformad så att den ska vara enkel att tillämpa utan vägledning från 

kompletterande litteratur. Den juridiska litteratur som ändå finns på området, då 

särskilt Hjorth & Ugglas Bostadsrättslagen – en kommentar från 2014, 

Flodin & Victorins Bostadsrätt från 2016 och Björkdahls Hyra, arrende och 

bostadsrätt från 2017 återupprepar till stor del det som står i förarbetena. 

                                              
5 Kleineman, s. 29 ff. 
6 Jag vill inte använda termen komparativ metod här då en sådan metod torde kräva en fullständig insyn i 
det jämförda rättssystemet. En benämning som komparativ utblick är därmed mer passande, eftersom en 
utblick tillåter mera ytliga jämförelser.  
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Övervägande används därför förarbeten och betänkanden rörande ändringar i 

BRL. 

 För de komparativa studierna har särskilt de norska 

odelstingsproposisjonerna varit behjälpliga. Norsk lagstiftning har på många sätt 

kommit längre än den svenska på området, varpå många nyttiga synpunkter har 

kunnat hämtas från norskt lagstiftningsarbete. Även texter i studier samordnade 

av Nordiska ministerrådet har varit hjälpsamma. 

 Vad gäller frågeställningarna kring den konstitutionella rätten, särskilt 

föreningsfriheten, har alla typer av rättskällor använts. Av särskild nytta har dock 

Konstitutionell rätt av Derlén m.fl. varit. 
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2 Bostadsrätten och bostadsrättsföreningen 

2.1 Inledning 

För att i senare avsnitt kunna utreda de konsekvenser som kommuners 

medlemskap får måste först bostadsrätten och bostadsrättsföreningen beskrivas 

på ett grundläggande sätt. Kapitlet inleds således med ett avsnitt om 

bostadsrättens historia. Därefter redogörs för bostadsrättens särdrag och 

avslutningsvis redogörs närmare för några i BRL centrala bestämmelser. 

 

2.2 Bostadsrättens bakgrund 

I Sverige var de första s.k. bostadsföreningarna främst ett resultat av den 

bostadskris som präglade framförallt Stockholm och Göteborg under 1870-talet. 

Eftersom bostadsrätt, som juridiskt begrepp, ännu inte var definierat kom 

föreningarna att kallas bostadsföreningar. 

De första föreningarna torde ha varit trevande försök att med hjälp av 

gemensamma ansträngningar råda bot på tillfälliga bostadsbrister. Flera individer 

gick samman och inrättade bostäder i gemensamt förvärvade flerfamiljshus.7 Så 

småningom tillkom fler och långsiktigare föreningar, särskilt under första 

världskriget.8 På 1920-talet hade föreningarna blivit tillräcklig många för att ha 

en nämnvärd betydelse för vissa städers bostadstillstånd, men de var fortfarande 

få i förhållande till dåtidens hyresrätter. Idag är bostadsrätterna fortfarande färre 

än hyresrätterna, men de ökar snabbare till antalet än vad hyresrätterna gör.9 

Sedan 1990 har det tillkommit runt 170 000 nya hyresrätter medan det upplåtits 

cirka 400 000 nya bostadsrätter. I Stockholm är bostadsrätterna fler än 

hyresrätterna sedan 2011.  

Med nu lite över en miljon bostadsrätter i Sverige är det förståeligt och 

rimligt att dessa används som verktyg för att uppnå politiska mål. Men med 

hänsyn till de värden som bostadsrätten numera ämnar upprätthålla, både som 

                                              
7 Prop. 1930:65, s. 20. 
8 Prop. 1930:65, s. 32. 
9 Se för det följande SCB 2017. 
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bostad åt innehavaren men också som sparandeform och kreditgivarsäkerhet, är 

det viktigt att lagstiftningen, myndighetsarbetet och eventuella domstols-

avgöranden är välavvägda och grundligt motiverade. 

 

2.3 Bostadsrättens särdrag i förhållande till övriga boendeformer 

Bostadsrätten är idag en av de mest attraktiva boendeformerna för många. 

Anledningarna till detta beror på flera faktorer. Bland de viktigaste torde vara 

möjligheten att själv bestämma den invändiga utformningen på bostaden och 

tryggheten i besittningen. Till detta kommer att det historiskt sett är en gynnsam 

och stabil sparandeform samt att den utgör en god säkerhet i ett kreditgivar-

perspektiv.10 Att bostadsrätten kan överlåtas näst intill obehindrat ger en 

möjlighet att själv välja och köpa en bostad efter behov. Dessutom ges den 

enskilda föreningsmedlemmen möjlighet att påverka närområdet genom ett aktivt 

föreningsdeltagande. 

 Det juridiska begreppet bostadsrätt innebär en i tiden obegränsad 

nyttjanderätt som är knuten till ett delägarskap i en bostadsrättsförening. Det är 

således inte fråga om ett ägande i materiell mening utan snarare en ideell andel i 

en förening med viss tillhörande nyttjanderätt. För att tydliggöra bostadsrättens 

juridiska innebörd kan rättigheten jämföras med ägarlägenheten eller 

hyresrätten. När det gäller ägarlägenheter så äger innehavaren lägenheten. Man 

talar här om en materiell äganderätt i form av fastighet. Eftersom det inte är 

någon förening som äger lägenheten följer en obehindrad rätt att t.ex. hyra ut i 

andra hand och pantsätta lägenheten.11 Ägarlägenheten, trots att den framstår som 

en liknande boendeform, delar således inte bostadsrättens juridiska problematik.  

Hyresrätten liknar däremot bostadsrätten i det avseendet att båda består 

av en nyttjanderätt till viss lägenhet, men bostadsrätten innehåller dessutom ett 

delägarskap i föreningen som äger huset. Medlemskapet i föreningen innebär ett 

                                              
10 Bostadsrätten saknar dock den trygghet som systemet för pantsättning av fastigheter innebär. Se härom 
Flodin & Victorin, s. 204 f. 
11 Se SOU 2014:33, s. 124 f. 
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starkare incitament att vårda och underhålla sitt boende. Bostadsrätten torde 

därför generellt ha lägre underhållskostnader än hyresrätten.12 

Även den boendesociala gemenskapen torde ofta spela in i valet av 

boendeform. Att dela flerfamiljshus med andra individer som stadigvarande bor 

och deltar i bostadsrättsföreningens verksamhet, samt har ett intresse i 

fastigheternas underhåll och värdeökning, är ett inneboende värde i bostadsrätten. 

HD har bekräftat att sådana egenskaper är intrinsikala.13 

Det går även att hävda att bostadsrätten urholkas om den saknar den 

boendesociala gemenskapen och att bostadsspekulanter, vid ett gott utbud på 

hyresrättsmarknaden, lika gärna skulle välja en hyresrätt.14 Jag menar dock att ett 

sådant resonemang inte längre låter sig göras, av flera anledningar. För det första 

har hyresrätten, efter en större efterfrågan, blivit ett mindre attraktivt alternativ då 

det gäller att hitta ett passande boende. Bostadsrätten ger som sagt en stor 

valfrihet och möjligheter att hitta ett boende som passar ens önskemål vad gäller 

storlek och läge. 

För det andra så torde själva gemenskapen och föreningsverksamheten 

inte längre vara lika central. Vissa kanske till och med ser det som någonting 

negativt, eftersom de kanske inte har tid eller möjlighet att delta.15 För det tredje 

har de ekonomiska incitamenten till ett bostadsrättförvärv blivit viktigare.16 I takt 

med att priserna stigit har bostadsrätten blivit intressantare som 

investeringsobjekt.17 

Slutsatsen, menar jag, är att den boendesociala gemenskapen blir mindre 

och mindre viktig för den genomsnittliga bostadsrättskonsumenten, och att andra 

omständigheter kanske rentav blivit viktigare. Men boendeformen särpräglas 

                                              
12 Se prop. 1991/92:160, s. 8. 
13 Se NJA 1997 s. 5. Fallet är mest känt för domstolens restriktiva tillämpning av förutsättningsläran. 
Bostadsrättsköparen avtalade med säljaren om att en väsentlig förutsättning för förvärvet var att köparen 
erhöll en lägenhet i bostadsrättsmiljö. Detta var inte tillräckligt för att häva köpet på grund av 
förutsättningsläran. Säljaren hade nämligen inte agerat klandervärt då de vid bristande försäljning tvingats 
omvandla bostadsrätterna till hyresrätter. I fallet kan ändå utläsas att köparen har viss rätt att förvänta sig 
en boendesocial gemenskap. 
14 Jfr JustR Muncks skiljaktiga mening i NJA 1997 s. 5. 
15 Se härom SOU 2014:33, s. 124 f. 
16 Jfr SOU 2014:33, s. 123. 
17 A. SOU, s. 123. 
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ändå av föreningstanken, även om den är mindre framträdande än den var vid 

den första bostadsrättslagens tillkomst på 1930-talet. 

Lagstiftaren försökte i början av 00-talet överföra föreningstanken till 

hyresrätterna genom den s.k. kooperativa hyresrätten. Föreningsformen i sig är 

inte ny, den har funnits genom bl.a. SKB18 sedan 1916, men permanent 

lagstiftning kom först 2002.19 Boendeformen innebär att hyresgästen är delägare 

så väl som hyresgäst i en ekonomisk förening som antingen hyr eller äger 

bostäder. På så sätt tänker lagstiftaren att även hyresgästen kan förmås att 

engagera sig i sitt boende med minskade förvaltningskostnader som följd.20 Den 

kooperativa hyresföreningen delar i stort sett alla av bostadsrättsföreningens 

egenskaper som upplåtare av nyttjanderätt. Skillnaden mellan kooperativ 

hyresrätt och bostadsrätt är framförallt att en kooperativ hyresrätt inte förvärvas. 

Istället betalas endast en insats, en deposition, till föreningen som återfås i 

samband med flytt. Det risktagande som ett bostadsrättsförvärv till viss mån 

innebär återfinns således inte vid ett hyreskooperativ.  

De hyreskooperativa föreningarna är fortfarande få till antalet. Detta 

borde nog till viss del bero på att insatserna till föreningarna inte blev så små som 

lagstiftaren hade hoppats på. I syfte att göra boendeformen mer attraktiv tillåts 

numer viss avkastning på insatsen.21 Det går att fråga sig vad som egentligen 

skiljer en kooperativ hyresrätt från en bostadsrätt i praktiken. Denna fråga kan 

dock inte besvaras inom ramen för denna uppsats. Klart är i alla fall att själva 

föreningsidén fortfarande är populär hos lagstiftaren, men att den till störst del får 

utlopp genom bostadsrättsföreningarna. Att den fått så dåligt genomslag i antalet 

hyreskooperativa föreningar kanske har att göra med samma anledningar till det 

minskande intresset för föreningsverksamheten i bostadsrättsföreningarna. 

 Jag har nu övergripande redogjort för vad som särskiljer bostadsrätten 

mellan de övriga boendeformerna i flerfamiljshus. Nedan ska nu redogöras för 

hur bostadsrättsföreningen och bostadsrätten regleras i svensk rätt. 

                                              
18 Stockholms Kooperativa Bostadsförening 
19 Prop. 2001/02:62, s. 37 f. 
20 Prop. 2001/02:62, s. 40. 
21 Prop. 2015/16:4, s.188. 
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2.3 Den rättsliga regleringen 

2.3.1 Historisk bakgrund 

Bostadsföreningarna kom först att regleras i och med lagen (1895:66) om 

registrerade föreningar för ekonomisk verksamhet. Reglerna var dock 

knapphändiga och generella. Inte heller lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska 

föreningar innehöll en tillfredställande reglering för den särskilda 

bostadsföreningen som snabbt ökade i antal. 

 1930 tillkom den första lagen om bostadsrättsföreningar (1930:115). 

Skälen till att lagstiftaren ansåg det nödvändigt med en särskild lag för just denna 

typ av ekonomiska föreningar var främst två anledningar. För det första ansågs 

det önskvärt att i ökad utsträckning trygga den enskilde föreningsmedlemmens 

rätt till bostad och för det andra att förhindra uppkomsten av osunda 

bostadsföreningsföretag.22 

 Den enskilt största nyheten i den nya lagen var det juridiska begreppet 

bostadsrätt vars innebörd skulle representera en nyttjanderätt utan den 

tidsbegränsning som vanligtvis tillkommer nyttjanderätter. Besittningsrätten till 

denna nyttjanderätt skulle komma att vara kopplad till medlemskapet i 

föreningen. De sakkunniga utredde även alternativet att istället erhålla äganderätt 

till lägenheten som även inkluderade en ideell andel i en förening som hanterade 

de gemensamma utrymmena.23 Det senare alternativet, som nu för tiden kan 

jämföras med ägarlägenheten, avslogs dock främst med hänsyn till 

kreditgivningsintresset. De sakkunniga argumenterade så att kreditgivarna skulle 

uppställa strängare lånevillkor mot våningsrättsinnehavare. Detta främst som en 

konsekvens av föreningens bestämmanderätt om vilka som skulle erhålla 

medlemskap i föreningen skulle vara begränsad. Fel granne skulle kunna 

innebära ett betydligt lägre värde för omkringliggande lägenheter, menade de 

sakkunniga, och pekade på dåliga erfarenheter från utlandet.24 Dessa argument är 

inte irrelevanta idag, men i samband med införandet av ägarlägenheter i Sverige 

framhävde utredaren att inte heller bostadsrätten är perfekt ur ett 

                                              
22 Prop. 1930:65, s. 33 f. 
23 Se för det följande SOU 1928:16, s. 11. 
24 SOU 1928:16, s. 11. 



19 
 

kreditgivarperspektiv. Främst med tanke på svängningar i konjunkturen.25 Även 

dessa argument är riktiga och slutsatsen torde vara att ingen form av rättighet 

eller ägande är helt riskfri för en kreditgivare. 

Den äldre bostadsrättslagen (1971:479) innebar till stor del en 

modernisering av den äldre lagen. De största nyheterna var regler om hur 

medlemmar på förhand kunde knytas genom avtal till framtida bostadsrätt.26 

 

2.3.2 1991 års bostadsrättslag 

Dagens BRL kom att införas 1991. Förutom redaktionella och språkliga 

ändringar förde 1991 års bostadsrättslag med sig en rad nyheter. Bl.a. uppställdes 

ett krav på ändamålsenlig geografisk placering av föreningens hus, vetorätten till 

renoveringsåtgärder togs bort, diskriminering av utlänningar och låginkomst-

tagare förbjöds när det gällde att neka medlemskap på grundval av 

föreningsstadgan. Dessutom, och mer relevant för denna uppsats, var att 

föreningarna gavs långtgående möjligheter att neka juridiska personer (dock inte 

kommun eller landsting) till att bli föreningsmedlemmar, och på så sätt inte 

kunna förvärva bostadsrätt i föreningen. 

 För att bilda en bostadsrättsförening krävs minst tre medlemmar 

(1 kap. 2 § BRL). Nyttan med att driva bostadsrättsförening vid ett så lågt antal 

lägenheter kan dock ifrågasättas, och så små föreningar torde vara ovanligt. 

Endast bostadsrättsföreningar får upplåta lägenheter med bostadsrätt, och bara de 

som är medlemmar i föreningen har rätt till den nyttjanderätt som följer av 

bostadsrätten (1 kap. 3 och 4 samt 6 kap. 1 §§). För att bli medlem i föreningen 

ska föreningsstyrelsen godkänna den sökande, (2 kap. 1 §). Styrelsen får bara 

neka medlemskap på grundval av föreningsstadgarna. Denna huvudregel har 

flera undantag. Bl.a. har styrelsen alltid möjlighet att neka juridiska personer 

medlemskap när det inte gäller bostadsrätter för fritidsändamål (2 kap. 4 § 

första stycket). Däremot har en föreningsstyrelse aldrig möjlighet att neka en 

kommun eller ett landsting inträde i föreningen enligt 2 kap. 4 § andra stycket.27 

                                              
25 Se SOU 2002:21, s. 90 ff. 
26 Prop. 1971:12, s. 33. 
27 Se kapitel 3 och avsnitt 4.2. 
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Den fysiska person som får sitt medlemskap nekat har en rätt att få frågan prövad 

i hyresnämnden enligt 2 kap. 10 § första stycket. Om den nya ägaren nekas 

inträde i föreningen är överlåtelsen ogiltig, enligt 6 kap. 5 § BRL. 

 För den som redan är medlem krävs, enligt 6 kap. 3 § första stycket, 

föreningens samtycke innan ytterligare lägenhetsförvärv i föreningen kan göras. 

Enligt andra stycket gäller detta inte kommun eller landsting. Regeln är till för att 

hindra ett okontrollerat och successivt uppköp av bostadsrätter och övertagande 

av bostadsrättsföreningen.28 Lagen undantar säkerligen kommunen av den 

anledningen att kommunen inte ska hindras att förvärva mer än en bostadsrätt i 

samma förening. Hade bestämmelsen inte uttryckligen undantagit kommunen 

skulle föreningen nämligen ha lagstöd för att neka kommunen ytterligare 

lägenheter. 

 Vill den som innehar en bostadsrätt hyra ut denna krävs styrelsens 

medgivande. Nekar styrelsen kan hyresnämnden ändå godkänna uthyrningen om 

det finns skäl för bostadsrättshavaren att hyra ut och föreningen saknar befogad 

anledning att neka uthyrning (7 kap. 10 och 11 §§).29 Om lägenheten hyrs ut utan 

tillstånd kan lägenheten förverkas enligt 7 kap. 18 §. Föreningen har dock aldrig 

möjlighet att neka en kommun eller ett landsting uthyrning. I det här 

sammanhanget kan även 12 kap. 39 § andra stycket jordabalken (1970:994) (JB) 

nämnas. Den ger en kommun möjlighet att fritt hyra ut en bostadshyresrätt i 

andra hand. Huvudregeln, som gäller övriga hyresgäster, är att hyresvärden måste 

samtycka eller hyresnämnden lämna tillstånd. Den absoluta uthyrningsrätten 

finns alltså även i kommunalt disponerade hyresrätter. 

 Vad gäller föreningsarbetet framgår av lagen (1987:667) om ekonomiska 

föreningar (FL) att föreningen ska ha minst tre styrelseledamöter, 6 kap. 1 § 

första stycket.30 Styrelseorganet, precis som i alla andra ekonomiska föreningar 

är obligatoriskt. Förenklat kan man säga att styrelsen är föreningens 

verkställande organ, medan stämman är det beslutande.31 I 6 kap. 6 § 

                                              
28 Hjorth & Uggla, s. 166. 
29 Se avsnitt 4.3. 
30 9 kap. 12 § BRL hänvisar till FL:s sjätte kapitel vad gäller föreningens ledning.  
31 Björkdahl, s. 269 f. och Hjorth & Uggla, s. 328 f.,  
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första stycket FL regleras också uttryckligen att styrelsen ansvarar för 

föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 

Huvudregeln enligt FL är att styrelseledamöterna ska väljas på 

föreningsstämman, men stadgarna kan föreskriva alternativa metoder (se 

6 kap. 1 § andra stycket). I BRL begränsas dessa alternativa metoder så att en 

viss del av styrelseledamöterna alltid måste utses på föreningsstämman, 

9 kap. 12 § 1 BRL. Övriga undantag från FL:s regler är att familjemedlemmar 

som inte är föreningsmedlemmar kan vara styrelseledamöter om stadgarna inte 

förbjuder det, samt att FL:s regler om verkställande direktör inte är tillämpliga i 

en bostadsrättsförening, 9 kap. 12 § 2 och 3 BRL. 

BRL har således anpassats för att ge större flexibilitet vad gäller 

styrelsens sammansättning, samtidigt som den ämnar garantera de boende-

demokratiska intressena genom en rätt till minst en stämmovald styrelseledamot. 

Tydliga tendenser till den ursprungliga bostadsrättsidén återspeglas alltså i lagen. 

I detta avsnitt har jag dock kort redogjort för undantag som inte alls 

överensstämmer med denna övergripande bostadsrättsidé; nämligen undantagen 

för kommunen vad gäller förvärv, ägande och uthyrning i BRL. Nedan ska dessa 

särskilda undantag analyseras närmare.  
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3 Kommunens absoluta rättigheter 

3.1 Inledning 

Som tidigare nämnts i den här uppsatsens har kommunen idag obegränsade 

möjligheter att bli medlemmar i bostadsrättsföreningar där den förvärvat 

bostadsrätt (2 kap. 4 § andra stycket BRL). Efter själva medlemskapet är 

fastställt har kommunen även en absolut rätt att hyra ut lägenheten i andra hand 

(7 kap. 10 § andra stycket). För andra medlemmar måste styrelsen godkänna att 

någon annan än bostadsrättshavaren bor i lägenheten (7 kap. 10 § första stycket). 

 Att kommunen har absolut rätt innebär att den är helt obehindrad att 

utöva dessa befogenheter. Det finns inte lagstadgade prövnings- eller 

överklagandemöjligheter. Detta kapitel (3) handlar därför om att undersöka 

varför sådana långtgående regler numera finns i BRL, medan nästföljande kapitel 

(4) mer noggrant klarlägger effekterna av dem. 

 

3.2 1980-talets bostadsanvisningslagar 

De regler vi idag ser i 2 kap. 4 § andra stycket BRL infördes i samband med 

bostadsanvisningslagen (1980:94). Lagen, i dess helhet, syftade till att ge 

kommuner utökade möjligheter att motverka segregerade bostadsområden. Med 

bostadssegregation skulle förstås de påtagliga skillnader i resursstyrka som fanns 

mellan de boende i olika bostadsområden. I de segregerade områdena uppstod 

lättare sociala konflikter, isolering och vandalisering. Lagstiftaren var därför 

angelägen om att ge kommunerna verktyg att motverka denna utveckling.32 

 Inget hindrade kommuner och husägare att sedan tidigare, på frivillig 

väg, komma överens om att en bostadslägenhet skulle upplåtas till kommunen. 

Bostadsanvisningslagen innebar dock att kommuner kunde förelägga fastighets-

ägare inom ett visst område att meddela kommunen när en hyresrätt blivit ledig, 

eller när en bostadsrätt skulle upplåtas. Kommunen skulle då få en sorts 

företrädesrätt och möjlighet att bestämma huruvida de ville hyra hyresrätten eller 

köpa bostadsrätten. Ändringar i JB och BRL tillerkände även kommunen 
                                              
32 Prop. 1979/80:72, s. 19 f. 
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långtgående möjligheter till andrahandsuthyrning, vilket gjorde att kommunen 

där kunde placera bostadssökande som hade svårt att hitta boende på egen hand. 

För att inte lagen skulle bli helt tandlös togs föreningsstyrelsens möjligheter att 

neka kommuner som föreningsmedlemmar bort.33 

 Det lämpliga i att även bostadsrätter skulle omfattas av lagen, inte bara 

hyresrätter, kritiserades från vissa håll. Några remissinstanser menade att den 

grundläggande bostadsrättsidén skulle äventyras av kommunens tvångsmässiga 

medlemskap.34 Vad som åsyftats torde vara den ursprungliga föreningstanken att 

gå ihop med de man önskar och gemensamt bo och förvalta ett flerfamiljshus. 

Lagen och ändringarna i BRL genomfördes trots dessa invändningar. 

 Regelverket kom att ersättas av lagen (1987:1274) om kommunal 

bostadsanvisningsrätt (LKB). Anledningen till att bostadsanvisningslagen 

ersattes efter bara 7 år var att den visade sig administrativt svår att tillämpa. 

Istället gavs kommunen möjligheten att genom den nya lagen utpeka specifika 

lägenheter som fastighetsägaren skulle erbjuda kommunen då de blev lediga, 

efter hyresnämndens godkännande.35 Lagen skulle fortsatt bara gälla upplåtelse 

av bostadsrätt, d.v.s. nyproducerade bostadsrätter eller tomma hyresrätter som 

skulle komma att omvandlas till bostadsrätter. Överlåtelser där 

föreningsmedlemmar säljer sina bostadsrätter skulle alltså inte omfattas av lagen. 

I förarbetena ansåg man denna gränsdragning och hyresnämndens roll som 

viktiga kompromisser för att säkra fastighetsägarnas intressen samtidigt som 

kommunens möjligheter stärktes.36 

 Hyresnämndens kontrollerande roll i LKB var viktig för att inte 

kommunen skulle förvärva fler lägenheter än vad som behövdes, samt att 

anvisningsrätten inte skulle innebära en oskälig belastning för enskilda 

fastighetsägare (se 3 §). Departementschefen uttryckte i lagförslaget att 

hyresnämnden kunde finna anvisningen oskälig vid ett kommunalt innehav över 

                                              
33 Prop. 1979/80:72, s. 55. 
34 Prop. 1979/80:72, s. 24. 
35 Prop. 1987/88:35, s. 14 ff. 
36 Prop. 1987/88:35, s. 22. 
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20 procent.37 Viktigt att poängtera var att BRL:s tillämpningsområde var 

betydligt bredare än LKB. BRL:s regler gav kommunen medlemsrätt även vid 

överlåtelse av bostadsrätt. En kommun som genom ett civilrättsligt förvärv, alltså 

inte genom bostadsanvisningsrätt, skulle med andra ord inte riskera att få sina 

planerade förvärv nekade i hyresnämnden. Det förefaller mindre troligt att 

lagstiftaren avsåg ett kringgående av LKB på detta sätt, men lagtekniskt så var 

det i alla fall möjligt. 

  Ett sista steg i utvecklingen av kommuners absoluta medlemsrätt kom i 

samband med införandet av 1991 år bostadsrättslag. Medan juridiska personers 

möjligheter att erhålla medlemskap inskränktes på grund av en rad anledningar38 

vidhöll regeringen att kommuner, och nu även landsting, skulle ha fortsatt 

obehindrad rätt till medlemskap. Dessutom utökades rätten till medlemskap för 

den hyresgäst som kommunen sedan erbjöd lägenheten, vare sig kommunen 

köpte den genom bostadsanvisning eller vanligt förvärv. 

 1980, 1988, och 1991 års lagförarbeten präglas alla av en frånvaro av 

diskussion gällande de konsekvenser som kommunens förvärv kan åsamka 

bostadsrättsföreningar. 

 

3.3 1993 års avregleringar 

Efter riksdagsvalet 1991 fick Sverige en ny regering. Två utredningar och två 

betänkanden senare, Bostadsmarknadsutredningen39 och Bostadsförmedlings-

utredningen40 föreslogs större avregleringar i kommunernas skyldigheter 

gällande bostadsförsörjningen. Med större fokus på nödvändighet och behov 

gavs kommunerna friare tyglar att ordna bl.a. bostadsförmedling utan ett tvång på 

att sådan skulle finnas. Tanken var att istället lägga ansvaret för 

bostadsmarknaden och byggandet på fastighetsägarna.41 

                                              
37 Prop. 1987/88:35, s. 31. 
38 Se kapitel 4. 
39 SOU 1992:47 
40 SOU 1992:71 
41 Prop. 1992/93:242, s. 17. 
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 LKB kom därför att upphävas42 i strid mot bostadsförmedlings-

utredningens betänkande och flertalet remissinstanser.43 Argumenten emot ett 

avskaffande handlade främst om att regelverket inte skapade onödiga kostnader 

eller tidsutdräkter. Dessutom hävdades att lagen var ett viktigt instrument för att 

motverka en segregerad bostadsmarknad och att de som hade svårt att komma in 

på bostadsmarknaden gavs en möjlighet tack vare lagen.44 

Departementschefen ansåg dock att lagen borde avskaffas med hänsyn 

till utvecklandet av nya bostadsförmedlingsformer. Kommunernas förköpsrätt 

gjorde marknaden oförutsebar och fastighetsägarnas försäljningsmetoder 

inskränktes. Departementschefen poängterade dock att bostadsförsörjningen för 

utsatta hushåll fortfarande skulle fungera inom den nya ordningen.45 En viss 

återgång till gamla regler gällande bostadsförsörjningen ansågs senare 

nödvändig,46 men någon bostadsanvisningslag kom aldrig tillbaka.47 

 

3.3.1 De absoluta rättigheterna lämnades kvar 

I samband med att lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt upphävdes togs 

även vissa bestämmelser i bostadsrättslagen bort. Bland annat försvann 

2 kap. 9 § första stycket 2, den bestämmelse som tillerkände kommunens 

hyresgäst medlemskap i bostadsrättsföreningen. I specialmotiveringen hävdas att 

ändringarna i bostadsrättslagen var en konsekvens av att bostadsanvisnings-

rättslagen upphävdes.48 

 Frågan är varför vissa bestämmelser inte upphävdes. Särskilt reglerna om 

kommuners absoluta rätt till medlemskap och andrahandsuthyrning. Dessa 

bestämmelser infördes ju i samband med bostadsanvisningslagen 1980, vilken 

var föregångaren till LKB 1988. Dessa regler, som har så nära samband med 

kommunens anvisande, nämndes inte ens i förarbetena och har varit kvar i 

                                              
42 SFS 1993:405 
43 Prop. 1992/93:242, s. 23. 
44 Se SOU 1992:71, s. 66 f. 
45 Prop. 1992/93:242, s. 23. 
46 Se lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
47 Se SOU 2001:27 s. 194 ff. 
48 Prop. 1992/93:242, s. 31. 
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bostadsrättslagen. Enligt min kännedom har de inte diskuterats i det skriftliga 

lagstiftningsarbetet sedan nya BRL:s införande 1991. 

Därutöver togs även hyresnämndens möjligheter att hindra kommuner 

från många förvärv i samma förening bort. LKB hade som syfte att i viss mån 

säkra bostadsrättsföreningarnas intressen. Med ett avskaffande av LKB kom 

föreningarna att helt hamna i händerna på kommunernas omdöme. 

Kommunernas möjligheter på bostadsrättsmarknaden kom således att utökas. Det 

kan ifrågasättas om lagstiftaren verkligen avsåg en sådan maktförskjutning.  

 

3.3.2 Socialtjänstlagens krav på bostadsförsörjning 

Kvarlämnandet av undantagen i BRL kanske kan motiveras så att regeringen inte 

helt ville omintetgöra kommunens möjligheter att hjälpa vissa resurssvaga 

grupper i samhället in på bostadsmarknaden. Kommunens skyldighet till detta 

kan grundas på ändamålen bakom 3 kap. 2 § andra stycket SoL och 

4 kap. 1 och 2 §§ SoL. Med en erinran om att socialnämnden i sin verksamhet 

ska främja den enskildes rätt till bostad ges dock ingen uttrycklig skyldighet för 

kommunen att ge bistånd i form av en hyresrätt. Regeringsrätten (RegR) har dock 

i ett avgörande från 1990, med hänvisningar till SoL:s förarbeten, klarlagt att 

kommunen i vissa fall har skyldighet att tillhandahålla en lägenhet.49 

Socialstyrelsen yttrade i målet: 

[…] Det är således inte socialnämndens skyldighet att tillgodose behovet av 

bostad i allmänhet. Den enskilde får själv söka bostad via 

bostadsförmedlingen eller ställa sig i kö för bostad på annat sätt. Emellertid 

kan det finnas situationer, där socialnämnden måste bistå den enskilde, om 

han har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. 

I sådana fall, där den biståndssökande står helt utan tak över 

huvudet och behovet inte kan tillgodoses på annat sätt, är socialnämnden 

skyldig att ordna logi. Detta kan innebära att socialnämnden försäkrar sig om 

att den enskilde verkligen blir inhyst någonstans och/eller bistår med 

kostnaden. 

 

                                              
49 RÅ 1990 ref. 119. 
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Denna uppgift borde oftast uppfyllas genom de allmännyttiga bostadsbolagen. I 

de fall allmännyttan inte räcker till är kommunens nödlösning utöver allmän-

nyttan endast bostadsrätter. Kommunens möjligheter till förtur i privata 

hyresrätter avskaffades ju i samband med att LKB togs bort. Det går därmed att 

hävda att kommunens absoluta rättigheter behölls för att säkra de skyldigheter 

som enligt RegR skulle uppfyllas enligt SoL. Om möjligheterna att förvärva 

bostadsrätter försvårades ytterligare, riskeras den sociala verksamhet som är ett 

grundläggande ansvar för kommunen. 

 I tillägg till kommunernas skyldigheter enligt SoL finns idag ytterligare 

en förpliktelse enligt bosättningslagen. Enligt lagen får Migrationsverket anvisa 

nyanlända till kommuner vilka sen åläggs att ordna med bostäder. Bostadsrätter 

används till viss del för att lösa denna uppgift. Oftast genom ett s.k. 

bostadssocialt kontrakt där hyresgästen hyr lägenheten 2–4 år beroende på 

avtalet mellan kommunen och den anvisade. 12 kap. 45 och 45 a §§ JB ger visst 

utrymme för sådana tillfälliga hyreskontrakt.50 De tillfälliga kontrakten gör att 

hyresgästen inte får det besittningsskydd som vanligtvis tillerkänns en 

hyresgäst.51 Avsaknaden av hyresgästens besittningsskydd gör att kommunen 

slipper binda sig långsiktigt, utan kan se bostadsrättsuthyrningen som en 

tillfällig, kortsiktig lösning. 

 

 

  

                                              
50 Se närmare Holmqvist & Thomsson, kommentar på Zeteo till 12 kap. 45 och 45 a §§ JB. 
51 A.a. 
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4 Konsekvenser av kommunens medlemskap 

4.1 Inledning 

Jag har nu redogjort för regelverkets övergripande utformning. Kvar står 

uppgiften att beskriva hur regelverket påverkar bostadsrättsföreningarna. Att 

utreda hur föreningarna påverkas är viktigt för att kunna konstatera eventuella 

inskränkningar i föreningsfriheten, men också för att analysera om lagstiftningen 

är oskäligt betungande för de enskilda föreningarna. Ett tänkbart scenario är att 

kommunens medlemskap i föreningen inte påverkar föreningen. En hänsynsfull 

kommun som går utöver sin egen lagstadgade skyldighet torde vara 

oproblematiskt för de flesta föreningar. I så fall blir alla tankar på 

föreningsintrång överflödiga. 

 I det här avsnittet kommer jag dock diskutera flera negativa aspekter och 

risker med kommunens medlemskap. Jag kommer utgå från att kommuner endast 

fullgör de lagstadgade skyldigheter som de har i form av bostadsrättsinnehavare. 

Dessa skyldigheter torde egentligen endast bestå i att betala årsavgiften till 

föreningen (7 kap. 14 § BRL). Att ha en passiv lägenhetsinnehavare som bara 

betalar årsavgiften skulle i flera boendeformer vara oproblematiskt, men som 

kommer visas nedan så kan det få stora konsekvenser i bostadsrättsföreningen, 

praktiskt, ekonomiskt såväl som skatterättsligt. 

 Eftersom vissa av de negativa aspekterna överlappar och är beroende av 

varandra, så kommer argumenten i vissa avsnitt återupprepas av pedagogiska 

skäl.  

 

4.2 Den absoluta medlemsrätten 

Kommunen har som framgått en absolut medlemsrätt. Detta är ett undantag från 

huvudregeln om styrelsens möjligheter till att alltid neka juridiska personers 

medlemsansökan. 

 Det går förvisso att hävda att styrelsens möjligheter att neka fysiska 

personer är så pass begränsade att undantaget för kommunen inte ändrar 

styrelsens befogenheter i praktiken. Om någon annan än kommunen köpt 
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lägenheten hade, med största sannolikhet, styrelsen varit skyldig att ändå godta 

den nya ägaren. Ett sådant resonemang ligger väl i linje med den 

öppenhetsprincip som allmänt präglar föreningar. För just bostadsrättsföreningar 

kan dock inte principen få samma genomslag som i de andra ekonomiska 

föreningarna. Eftersom antalet lägenheter i en bostadsrättsförening är begränsat 

måste antalet medlemmar kunna begränsas.52 Därför är en förutsättning för 

öppenheten att den som ansöker just ska förvärva en bostadsrätt. Principen 

framgår i BRL genom 2 kap. 3 § första stycket: 

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen, 

om de villkor för medlemskap som föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och 

föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. 

För fysiska personer kan styrelsen alltså använda sig av två alternativa rekvisit 

för att neka medlemskap. För det första kan styrelsen neka inträde om den 

sökande inte uppfyller ett villkor i stadgarna. Ett sådant stadgevillkor kan t.ex. 

kräva att den sökande är med i en viss sammanslutning.53 Ett annat exempel är att 

stadgarna kan kräva att den sökande ska stadigvarande bo i lägenheten.54 

Prövningen ska alltid ske objektivt och nekandemöjligheterna ska utnyttjas 

restriktivt.55 

 För det andra kan styrelsen neka inträde om sökanden inte skäligen bör 

godtas som bostadsrättshavare. Häri ges styrelsen möjligheten att utreda 

sökandens personliga kvalifikationer och avväga om hon eller han bör godtas. 

Godtagbara anledningar till att neka är bl.a. om sökanden bedöms ha svårt att 

betala årsavgiften,56 är aktivt kriminell,57 eller om förvärvet endast görs i 

spekulativt syfte.58 Även i denna avvägning ska styrelsen utnyttja 

                                              
52 Prop. 1990/91:92, s. 61. 
53 A.a., s. 62 f., jfr 2 kap. 5 § BRL. 
54 Se RH 2003:8. 
55 A.a., s. 61. 
56 Prop. 1990/91:92, s. 64, se också RH 2000:22. 
57 Jfr ÖH 9029-09. Se vidare Hjorth & Uggla, s. 60. Bostadsrätten kan förverkas om den boende bedriver 
kriminell verksamhet i sambad med den. 
58 ÖH 5507-09. 
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nekandemöjligheterna varsamt och pröva den sökandes kvalifikationer 

objektivt.59 

 Föreningsstyrelsen har alltså, öppenhetsprincipen till trots, vissa 

möjligheter att sålla bland de som ämnar förvärva bostadsrätten. Syftet med 

denna inskränkning torde vara att genom en urvalsprocess säkra föreningens 

ekonomiska stabilitet och en möjlighet att värna om boendemiljön.60 Vissa av de 

mer vedertagna stadgevillkoren och personliga kraven torde dock vara irrelevanta 

när kommunen står som innehavare.61 Kommunen borde t.ex. alltid kunna betala 

årsavgiften. Den avser nog oftast att alltid ha någon boende i lägenheten och de 

köper nog aldrig bostadsrätten endast i spekulativt syfte. 

 Jag vill ändå hävda att styrelsens prövningsmöjligheter begränsas i viss 

mån när kommunen förvärvar bostadsrätt. Kravet på att sökanden ska vara med i 

viss sammanslutning eller tillhöra en viss grupp åsidosätts helt när kommunen 

köper. En sådan inskränkning kan i vissa fall få långtgående konsekvenser. 

Tänkbart är att kommunen köper bostadsrätter som är uppförda och utformade 

för att användas som exempelvis studentboende eller seniorboende. I dessa fall 

kan styrelsen vilja neka medlemskap därför att kommunen ämnar tilldela 

lägenheten någon som inte ingår i den tänkta målgruppen. Om bostadsrätterna 

inte används av den avsedda målgruppen påverkas föreningen i grunden och 

riskerar sätta den boendesociala gemenskapen ur balans. Härtill kan läggas det 

faktum att föreningen inte kan påverka vem kommunen hyr ut till. Om det är en 

aktivt kriminell, som föreningen annars hade kunnat neka inträde, så måste 

föreningen helt enkelt acceptera det. 

 Med en sammanfattad bedömning vill jag påstå att föreningens absoluta 

medlemsrätt kan bli problematisk i vissa fall. Dessa fall torde i och för sig vara 

ovanliga. De flesta bostadsrätter ägs ju trots allt av vanliga bostadsrättsföreningar 

som inte ställer några särskilda krav62 på att sökande medlemmar ska vara en viss 

                                              
59 Prop. 1990/91:92, s. 64. 
60 Se Björkdahl, s. 290. 
61 För invändningar emot den person som kommunen hyr ut till, se avsnitt 4.3. 
62 Jfr prop. 1990/91:92, s. 62 f. Inom HSB är det exempelvis obligatoriskt för medlemmarna i en förening 
att tillhöra den regionala, övergripande, organisationen. Med ett sådant medlemskap följer en avgift. 
Medlemskapet borde dock nästan alltid beviljas. 
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person, eller medlem i en särskild organisation. Men i vissa enskilda fall riskerar 

det absoluta medlemskapet att bli ett stort problem för bostadsrättsföreningen. 

 

4.3 Den absoluta uthyrningsrätten 

Efter att själva medlemskapet är fastställt har kommunen även en absolut rätt att 

hyra ut lägenheten i andra hand (7 kap. 10 § andra stycket BRL). Denna regel är 

ett undantag från huvudregeln att medlemmar måste få godkännande från 

styrelsen för att någon annan än bostadsrättshavaren ska få bo i lägenheten 

(7 kap. 10 § första stycket BRL). Frågan är här om kommunens rätt att alltid hyra 

ut avviker så mycket från övriga bostadsrättshavares rätt att ibland hyra ut att det 

blir en belastning för föreningen. 

 Huvudregeln för de fysiska personerna är som sagt att det krävs att 

styrelsen godkänner uthyrningen. Om styrelsen inte lämnar samtycke kan 

bostadsrättshavaren få saken prövad hos hyresnämnden, och nämnden ska lämna 

sådant godkännande om det finns skäl för uthyrning samt att föreningen inte har 

någon befogad anledning att vägra samtycke (7 kap. 11 § första stycket BRL). 

Gemensamt kan bestämmelserna läsas så att föreningsstyrelsen har möjlighet att 

neka uthyrning i de fall bostadsrättshavaren inte har skäl för uthyrning eller att 

föreningen har befogad anledning att inte vilja hyra ut. 

 Med skäl för uthyrning ska i princip förstås att bostadsrättshavarens 

personliga förhållanden är sådana att denne själv inte har möjlighet att bo i 

lägenheten. Lagmotiven uttrycker detta som att bostadsrättshavaren har stor 

frihet att disponera lägenheten men ska ändå ha ett rimligt behov av att behålla 

lägenheten. Som typexempel när skäl för uthyrning föreligger är vid studier på 

annan ort, vård av anhörig, vistelse utomlands, för att bereda närstående en 

bostad, samboende på prov, etc.63 Ju längre bostadsrättshavaren hyr ut, desto 

starkare skäl torde det krävas. Detsamma gäller storleken på föreningen. Om det 

är en liten förening behövs det starkare skäl för uthyrning.64 

                                              
63 Prop. 2013/14:142, s. 13 f. 
64 A. prop., s. 14. 
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 Föreningsstyrelsen kan även ha befogad anledning att vägra samtycke till 

uthyrning. Främst gäller det invändningar mot den tilltänka hyresgästens 

kvalifikationer, men även boendesituationen i bostadsföreningen kan vara 

avgörande. Som exempel på befogad anledning kan vara att hyresgästen är 

stökig, eller att en stor del av bostadsrättsföreningens lägenheter redan är 

uthyrda.65 Om en stor del är uthyrda kan det vara svårt att få ihop folk till 

föreningens drivande och förvaltande. 

I SOU 2012:25, Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med 

bostadsrätt eller äganderätt, skrivs inledningsvis följande: 

Forskning visar att de som äger sin bostad tar större ansvar inte bara för 

bostaden utan även närområdet. I litteraturen finns forskning som pekar på 

att bostäder sköts bättre av ägare än av hyresgäster och att de som äger bor 

längre på samma plats. […] 

Här ska dock noteras att det kan vara så att de som har ett större 

intresse av (och ekonomiska möjligheter) att sköta en bostad väl samt av att 

engagera sig i sin omgivning, i högre utsträckning väljer att köpa en bostad. I 

betänkandet SOU 2007:74, Upplåtelse av den egna bostaden, pekas på hur 

viktig den gemensamma förvaltningen är i en bostadsrättsförening. Flera 

aktörer utredaren talat med har också understrukit vikten av social trygghet i 

ett område eller i ett hus; för bostadsrättsföreningar kan den sociala 

tryggheten hänga samman med kontakterna med de andra boende och till 

viss del med möjligheten att påverka vilka som bor i huset.66 

Trots detta föreslog utredningen en långtgående möjlighet för alla 

bostadsrättsinnehavare, fysiska som juridiska personer, att hyra ut sina 

bostadsrätter i andra hand. Syftet med utredningsförslaget var att stimulera 

privatpersoners uthyrning då bostaden inte användes för eget bruk. Detta menade 

utredaren skulle leda till en rörligare bostadsmarknad för arbetskraft och 

studenter. Intressant är att utredaren föreslog en möjlighet för styrelsen att 

fastställa en begränsning i antalet bostadsrätter i föreningen som kan vara uthyrda 

                                              
65 Prop. 2013/14:142, s. 22 f. 
66 SOU 2012:25, s. 15. 



33 
 

samtidigt.67 Regeringens förslag om en utökad rätt för uthyrning i andra hand 

avslogs dock av riksdagen efter Civilutskottets (CU:s) betänkande.68 CU menade 

att det borde lämnas åt föreningarna att besluta om riktlinjer för 

andrahandsuthyrning för att inte äventyra helhetsperspektivet och medlemmarnas 

bestämmanderätt i bostadsrättsföreningen.69 

Regeringen kom ett år senare med ett reviderat lagförslag. Återigen låg 

fokus på en uppmjukning av de skäl som hyresnämnden skulle godkänna en 

andrahandsuthyrning på. Regeringen ville att det endast skulle krävas skäl till 

uthyrning och inte, som tidigare, beaktansvärda skäl (se 7 kap. 11 § BRL). 

Avvägningen stod återigen mellan bostadsrättshavarens befogenheter samt 

intresset för en rörligare bostadsmarknad gentemot föreningens intressen. För att 

minska den negativa påverkan som en andrahandsuthyrning innebär, gavs 

föreningen möjlighet att ta ut en extra avgift på de bostadsrätter som hyrdes ut. 

Denna avgift ger möjlighet att väga upp frånvaron av föreningsmedlemmarna i 

föreningens förvaltning.70 Det torde dock fortsättningsvis krävas starkare skäl i 

en mindre förening, där avsaknaden av en medlem får större påverkan på den 

föreningstanke som ligger bakom bostadsrättsformen.71 

 Sammanfattningsvis går det att konstatera att det kan vara viktigt för 

styrelsen att bestämma när och hur bostadsrätterna får hyras ut. Det går även att 

hävda, med tanke på deras mer långtgående engagemang i deras omgivning, att 

den stora majoriteten av de som bor i en förenings lägenheter borde vara 

bostadsrättshavarna själva. Även om reglerna nyligen mjukats upp tog 

lagstiftaren ändå hänsyn till problematiken som uppstår då allt för många i 

samma förening hyr ut sina bostadsrätter. Samtidigt som det är viktigt att 

bostadsrättshavare ges möjlighet att vara flexibla i sitt boende och att 

lägenheterna utnyttjas istället för att stå tomma är det också viktigt att det finns 

medlemmar till styrelsearbete och att föreningens boendesociala gemenskap inte 

urholkas. 

                                              
67 Dock alltid 25 procent eller högre av lägenhetsbeståndet. Se a. SOU, s. 74. 
68 Rskr 2012/13:128. 
69 Se bet. 2012/13:CU3, s. 14 ff. 
70 Prop. 2013/14:142, s. 11 ff. 
71 Jfr prop. 2002/03:12, s. 69 f. 
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Argumenten ovan förekom även som en del i den försvåring som gjordes 

för privaträttsliga juridiska personer att bli medlemmar i samband med nya BRL 

införande. Innan reglerna skärptes var det vanligt att bolag köpte bostadsrätter 

och använde dessa som tillfälligbostäder för anställda och andra som var knutna 

till bolaget. Att föreningen ofta helt saknade insyn i vem som bodde i lägenheten 

ansåg lagstiftaren som problematiskt.72 Medan den hyresgäst som kommunen 

inhyser för det mest torde stanna längre än tillfälligt – ett bostadssocialt kontrakt 

torde oftast gälla i alla fall två år – så öppnar lagen ändå upp för ett hotelliknande 

användande där hyresgäster kan inhysas tillfälligt och bytas ut. 

 Lagstiftaren har alltså vid flera tillfällen varit restriktiv i sina slutsatser 

av hur en bostadsrätt kan och får hyras ut. Parallellt med dessa försiktiga 

riksdagsbeslut har kommunen fortsatt en obehindrad möjlighet till uthyrning och 

en garanti att efter eget skön få agera hyresvärd till lägenheten. En förening har 

således anledning att vara skeptisk till en kommun som medlem på den grunden 

att kommunen har obehindrad rätt att hyra ut i andra hand. 

 

4.4 Sidoförpliktelser och städdagar 

En grund som torde kunna skapa irritation inom en bostadsrättsförening är att 

kommunens bostadsrätt aldrig kan förverkas på den grunden att kommunen 

åsidosätter en sidoförpliktelse gentemot föreningen. Detta enligt 

7 kap. 19 § andra stycket BRL. Huvudregeln, som finns i 7 kap. 18 § 7 BRL, 

innebär att nyttjanderätten till lägenheten ska anses förverkad då en skyldighet 

som inte följer av BRL åsidosätts. Skyldigheten kan följa av ett avtal eller av 

föreningens stadgar och ska vara av synnerlig vikt.73 Bestämmelsen har funnits 

sedan 1930 års BRL och meningen har alltid varit att 12 kap. 42 § 8 JB, som har 

liknande lydelse, ska utgöra ramen för bedömningen.74 

 Vad är det då för sidoförpliktelser som kommunen inte behöver fullgöra? 

Främst borde det gälla de situationer där stadgarna kräver att 

                                              
72 Prop. 1990/91:92, s. 68. 
73 Prop. 1971:12, s. 131. 
74 Prop. 1930:65, s. 61. 
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lägenhetsinnehavaren är medlem i en viss organisation.75 Holmqvist och 

Thomsson skriver att arbete som en nyttjanderättshavare åtagit sig kan vara en 

sådan förpliktelse.76 I övriga fall är bestämmelsens tillämpningsområde något 

oklar.77 Kan en skyldighet att ställa upp på föreningsanordnade städdagar och 

liknande tillställningar vara en sådan förpliktelse där frånvaro utav uppfyllande 

kan resultera i förverkande? 

Så borde inte vara fallet. Det ska erinras om att 7 kap. 18 § 7 BRL har ett 

snävt tillämpningsområde och borde därför inte förverka en bostadsrättshavares 

medlemsrätt då de inte ställer upp i föreningsarbetet. Kommunens medlemskap 

innebär dock att det är en lägenhetsinnehavare färre som är med på de 

gemensamma insatserna. En hänsynsfull kommun skulle givetvis kunna ålägga 

sin hyresgäst att ställa upp för kommunens räkning, men bostadsrättsföreningen 

saknar direkta påtryckningsmedel gentemot kommunens hyresgäst. 

 

4.5 Skatterättsliga överväganden 

Utgångspunkten i inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) är att bostadsrätts-

föreningar betraktas som privatbostadsföretag. En sådan förening behöver inte 

deklarera inkomster eller utgifter som är hänförliga till fastigheten.78 Reglerna är 

förmånliga på det sättet att tillfälliga överskott från kärnverksamheten inte 

beskattas. Lägenheterna i ett privatbostadsföretag beskattas som privatbostäder, 

om de används personligen eller av någon närstående.79 Reglerna om 

privatbostad är förmånligare än reglerna för näringsbostadsrätt.80 

För att en förening ska få betraktas som ett privatbostadsföretag krävs 

enligt inkomstskattelagen (1999:1229) (IL) att verksamheten består till klart 

övervägande del i att bereda delägarna bostäder i föreningens hus.81 Om 

verksamheten i föreningen inte till klart övervägande del består i att bereda 

lägenheter till medlemmarna blir föreningen ett s.k. oäkta privatbostadsföretag. 
                                              
75 Prop. 1971:12, s. 131. 
76 Holmqvist & Thomsson, kommentar på Zeteo till 12 kap. 42 § JB. 
77 Se Melz & Victorin, s. 38. 
78 39 kap. 25 § IL. 
79 2 kap. 8 § andra stycket IL. 
80 Se t.ex. 15 kap. 4 § IL. 
81 2 kap. 17 § IL. 



36 
 

När föreningen kan kvalificeras som oäkta beskattas föreningen och 

medlemmarna som en vanlig ekonomisk förening.82 Enligt lagmotiven ska ”till 

klart övervägande del” innebära 60 procent och uppåt.83 

 Ett tänkbart scenario är att en kommun förvärvar 4 av 9 bostadsrätter i en 

förening. Om endast cirka 55 procent av lägenheterna används som 

privatbostäder skulle rimligen föreningen betraktas som ett oäkta bostadsföretag. 

Skatteverket har dock i sina allmänna råd om gränsdragning mellan 

privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag yttrat följande: 

Ett privatbostadsföretag bör normalt inte anses ändra karaktär på grund av att 

en kommun eller ett landsting förvärvat bostadsrätt för bostadsändamål och 

blivit medlem i privatbostadsföretaget med stöd av 2 kap. 4 § [BRL].84 

Med detta uttalande att stötta sig på borde föreningarna, i normalfallet, inte oroa 

sig över de skatterättsliga konsekvenserna av kommunens förvärv i föreningen. 

Det borde dock finnas situationer som faller utanför det som Skatteverket kallar 

normalt. Klart är i alla fall att föreningen bör vara försiktig när det börjar bli 

oklart hur föreningen ska klassificeras. 

Om en förening vid kommunens första inköp redan bundit sig att tillåta 

uthyrning av 3 av 9 bostadsrätter och kommunen sedan förvärvar 4 bostadsrätter 

i föreningen skulle endast 2 av 9 förbli privatbostäder. Skulle Skatteverket i ett 

sådant scenario hävda att föreningen ändrat karaktär? Om Skatteverket fann att så 

var fallet skulle onekligen föreningen påverkas genom ett ökat skattetryck.85 

  Sammanfattningsvis menar jag att de skatterättsliga konsekvenserna av 

kommunens förvärv inte får en avgörande roll i bedömningen av hur föreningen 

påverkas av kommunens medlemskap. En sådan slutsats är givetvis avhängig att 

Skatteverkets allmänna råd får genomslagskraft även i framtiden. Med det sagt 

finns det givetvis situationer där det ändå kan få betydelse, men i de fallen torde 

argumenten kring föreningens sammansättning och förvaltning väga betydligt 

tyngre. 
                                              
82 Lodin, m.fl., s. 260. 
83 Prop. 1999/2000:2, del 1, s. 498. 
84 SKV A 2008:25, s. 2. 
85 Se vidare Melz & Victorin, s. 137 f. 
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4.6 Bostadsrättens värde riskerar minska 

En sista aspekt gällande kommunens långtgående bostadsrättsbefogenheter som 

här ska diskuteras är marknadsvärdesperspektivet. Bostadsrättens marknadsvärde 

kan få konsekvenser för den enskilda bostadsrättshavaren när det gäller t.ex. 

avyttring eller pantsättning. Men är det så självklart att bostadsrätters 

marknadsvärde skulle minska bara för att kommunen blir föreningsmedlem? 

 Jag vill påstå att utgångspunkten bör vara att bostadsrätters värde inte är 

avhängigt om kommunen är medlem i föreningen. Men dagens lagstiftning 

öppnar upp för att vissa bostadsrätter drabbas hårdare än andra. Det går att tänka 

sig att kommunen har köpt en betydande del av föreningens lägenheter. Eftersom 

ägare torde sköta sitt boende och omgivningen i större utsträckning än de som 

hyr, så skulle föreningens årsavgift kunna bli högre – eftersom 

förvaltningskostnaderna kan öka – vilket skulle leda till att bostadsrätten blir 

mindre attraktiv. Till detta kommer att den boendesociala gemenskapen utgör ett 

värde i sig och att i ett hyresrättsbestånd där de boende byts ut med jämna 

mellanrum äventyrar denna gemenskap.86 

 Det skulle också kunna tänkas att vissa trappuppgångar byter ägare i 

större utsträckning, och att kommuner köper dessa bostadsrätter. Ponera att 

bostadsrättshavaren delar trappuppgång endast med kommunens hyresrätter. 

Förvisso händer det att bostadsrättshavare delar trappuppgång med hyresrätter, 

t.ex. i samband med ombildning, men i dessa fall är trappuppgångens 

konstellation för det mesta förutsebar. En bostadsrättsförvärvare kanske vet att 

kommunen köper bostadsrätter, men kanske inte ser det som särskilt sannolikt att 

det skulle hända i just dennes trappuppgång, och betalar på de grunderna ett visst 

belopp för lägenheten. 

 Hur påverkar då detta bostadsrättens värde? Säg att en 

bostadsrättsinnehavare tänker avyttra sin bostadsrätt. Denna bostadsrätt delar 

trappuppgång med en stor del bostadsrätter som upplåts med hyresrätt. En 

spekulant kommer, efter insikt om att den boendesociala gemenskapen till viss 

                                              
86 Se avsnitt 2.3. 
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del saknas, att eventuellt värdera lägenheten till ett lägre pris. Det skulle också gå 

att hävda att spekulanten lika gärna skulle kunna överväga en hyresrätt.87 

 Att vissa bostadsrätter inom en förening där kommunen köper många 

bostadsrätter riskerar att tappa i värde, eller i alla fall inte utvecklas på samma 

sätt som övriga bostadsrätter, är därför inte osannolikt. Eftersom föreningen till 

viss del ämnar trygga en sund ekonomisk utveckling på medlemmarnas 

bostadsrätter kan det förefalla en aning problematiskt med kommunens förvärv 

på den rent ekonomiska grunden. 

 

4.7 Går medlemskapet att pröva? 

BRL innehåller som sagt inga regler som öppnar upp för prövning av 

kommunens medlemskap. Detta kan förefalla stå illa överens med det krav 

Europakonventionen ställer på rätten till ett effektivt rättsmedel. 

Rättssystemet ger idag ändå utrymme för två olika processer där 

lagligheten och konventionsförenligheten av kommunens medlemskap kan 

prövas. För det första skulle föreningen kunna vägra ge kommunen tillträde till 

lägenheten. Kommunen skulle vara tvungen att vända sig till 

Kronofogdemyndigheten (KFM) för att med hjälp av särskild handräckning få 

nycklar och liknande utlämnat. Om föreningen bestrider kommunens yrkanden 

ska KFM pröva tvisten. Vill någon av parterna sen överklaga KFM:s beslut går 

ärendet till tingsrätten. Både KFM och tingsrätten är skyldig att åsidosätta BRL 

om de skulle finna den stå i strid mot föreningsfriheten (se 11 kap. 14 § och 

12 kap. 10 § RF).88 Skulle myndigheterna finna att kommunens krav är oförenligt 

med föreningsfriheten borde föreningen kunna göra gällande att kommunens 

medlemskap är ogiltigt  –  det är ju i ett sådant fall fastställt att 2 kap. 4 § BRL 

inte är tillämplig. Mig veterligen har en sådan tvist aldrig prövats. 

 Det andra alternativet är att pröva lagligheten av kommunens beslut att 

köpa bostadsrätten. Med stöd i kommunallagen (1991:900) (KL) kan beslutet 

angripas och lagligheten prövas av förvaltningsrätt. Nackdelen med 

                                              
87 Jfr JustR Muncks skiljaktiga mening i NJA 1997 s. 5. 
88 Se avsnitt 5, huruvida kommunens medlemskap faktiskt strider mot föreningsfriheten. 
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tillvägagångssättet är att kommunens civilrättsliga förvärv och medlemskap 

aldrig kan ogiltigförklaras genom den metoden. Kommunen har i och för sig en 

skyldighet att rätta sig efter beslutets upphävande, men är det inte möjligt att rätta 

sig har kommunen ingen skyldighet att göra det.89 Om kommunen redan hunnit 

hyra ut lägenheten torde det vara svårt att få kommunen att frivilligt utträda ur 

föreningen. 

 Att båda prövningsmetoder innebär att kommunens medlemskap först 

kan prövas efter att den enligt lag redan är medlem gör att föreningen redan från 

början hamnar i underläge. Dessutom är det nog inte många föreningar som anser 

sig ha tid eller resurser att dra på sig utgifter i en rättsprocess.  

 

4.8 Sammanfattning av bostadsrättsförvärvens konsekvenser 

Jag har ovan redogjort för några av de tänkbara problem som uppstår för en 

bostadsrättsförening efter ett kommunalt bostadsrättsförvärv. Vissa grunder 

återkommer. Särskilt tanken om att den boendesociala gemenskapen påverkas, 

vare sig det är genom att kommunen alltid har rätt till medlemskap, genom 

frekvent uthyrningsverksamhet, eller potentiell medlemsbrist till 

föreningsarbetet. Att det inte finns några prövningsmöjligheter i lagen sätter 

föreningarna i en situation där de här beroende av att kommunen inte köper en 

större andel av lägenheterna i just deras förening. 

Vissa ekonomiska konsekvenser kan också följa. Att vissa lägenheter 

kan bli mindre värda om kommunen förvärvar många närliggande bostadsrätter 

torde inte vara alltför osannolikt, men beroende av förutsättningarna i det 

enskilda fallet. De skatterättsliga följderna torde dock vara ytterst sällsynta och 

kommer därav inte diskuteras vidare.  

 

                                              
89 10 kap. 15 § KL. I nya kommunallagen (2017:725) som börjar gälla den 1 jan 2018 finns motsvarande 
bestämmelse i 13 kap. 15 §. 
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5 Föreningarna och föreningsfriheten 

5.1 Inledning 

Jag har ovan redogjort för grunddragen för medlemskapet i bostadsrätts-

föreningen, och hur föreningen påverkas när det är en kommun som blir och är 

medlem. Den fortsatta framställningen kommer nu diskutera huruvida denna 

rättsordning är lämplig, både ur ett allmänt och ett rättsligt perspektiv. Just detta 

avsnitt ämnar utreda om BRL är förenlig med ovanstående rätt i normhierarkin, 

närmare bestämt föreningsfriheten. 

 I en artikel i Svenska Dagbladet (21/9 –17) har det hävdats att 

föreningsfriheten, som den framgår i RF, kränks när kommunen köper 

bostadsrätter. Av artikeltexten framgår inte tydligt exakt vilket agerande som 

utgör kränkningen föreningsfriheten, inte heller på vilken grund föreningsfriheten 

ska anses kränkt. Artikelförfattarna konstaterar kort att ”[n]ågot undantag är 

alltså inte tillämpligt som medger att en kommun mot medlemmarnas vilja kan 

bli medlem i en förening”.90 Det torde alltså vara själva anslutningen till 

föreningen, emot föreningens vilja, som skulle kränka föreningsfriheten. 

Artikelförfattarna har därmed förutsatt – eller valt att inte redogöra närmare för – 

att föreningsfriheten i RF skyddar bostadsrättsföreningar emot ovälkomna 

medlemmar i form av kommuner. 

 Jag vill i detta kapitel utreda om ett sådant generellt ställningstagande 

verkligen låter sig göras. Tidigare i uppsatsen har jag nämnt en rad 

omständigheter som gör kommunens bostadsrättsförvärv betungande för 

föreningen. Jag har dock även konstaterat att en hänsynsfull kommun skulle 

kunna negligera de negativa effekterna av dennes medlemskap. Det skulle 

därmed kunna hävdas att inte alla kommunala medlemskap innebär någonting 

negativt för föreningen. Därmed skulle ett rättsläge där varje kommunalt 

bostadsrättsförvärv innebär en frihetskränkning, varpå ett sådant förvärv 

egentligen inte låter sig göras, vara verkligt ogynnsamt för kommunerna. 

                                              
90 Thelin & Madsen, SvD.se, 21/9 -17. 
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Nedan kommer därför presenteras en rad tänkbara kränkningar av 

föreningsfriheten som kan uppstå som följd av kommunens bostadsrättsförvärv. 

Därefter kommer dessa tänkbara kränkningar prövas emot de 

föreningsfrihetsrättsliga bestämmelserna. 

 

5.2 Tänkbara kränkningar 

En rättighet kan sägas vara inskränkt vid framförallt tre situationer. Det första är 

om lagen explicit uttrycker en rättighetsbegränsning. Det kan t.ex. röra sig om en 

regel som hindrar tillträde till ett visst område vilket är en uttrycklig 

inskränkning av rörelsefriheten. Denna typ av inskränkningar kommer inte 

beröras i detta kapitel – inget i de regler som diskuteras i den här uppsatsen 

innebär en sådan direkt begränsning i föreningsfriheten. 

 Däremot finns det fortfarande utrymme att hävda att en regel får en 

frihetsbegränsande effekt gentemot föreningen då regeln tillämpas. I denna 

kategori av rättighetsinskränkningar kan eventuellt 2 kap. 4 § andra stycket BRL 

ingå. Eftersom bostadsrättsföreningens bestämmanderätt begränsas går det att 

hävda att effekten av regelns tillämpning är att föreningsfriheten inskränks. 

Effekten gör sig också gällande oberoende av övriga omständigheter i det 

enskilda fallet vilket innebär att man talar om en rent abstrakt prövning. 

 När varken bestämmelsen eller den direkta effekten av dess tillämpning 

innebär en frihetsbegränsning kan det ändå i det enskilda fallet uppstå 

betungande konsekvenser. Man talar då om de indirekta frihetsbegränsningarna. 

I uppsatsens fjärde kapitel nämndes hur bostadsrättsföreningarna influeras av 

kommunens medlemskap. Eftersom de är starkt kopplade till omständigheterna i 

det enskilda fallet, t.ex. hur stor andel av lägenheterna som kommunen köper, hur 

kommunen kompenserar för sitt passiva delägarskap, eller hur de kommunalt 

ägda bostadsrätterna är utspridda i föreningens trapphus, måste en prövning ske i 

varje enskilt fall. Således har jag konstruerat följande hypotetiska fall för att 

demonstrera potentiella situationer där det kan vara aktuellt att diskutera 

huruvida föreningsfriheten inskränks. 
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5.2.1 (1) Kommunen köper en bostadsrätt i en stor förening 

Det första fallet är situationer där föreningen köper en bostadsrätt i en större 

förening (t.ex. 35 lägenheter och uppåt) så att kommunens totala innehav inte går 

över 3 procent av föreningens totala antal lägenheter. 

Fallet är tänkt att simulera scenariot att kommunen köper en obetydlig 

del, och den indirekta effekten av BRL:s regler blir liten. Som rättighets-

inskränkning går det ändå att tänka sig frånvaron av föreningens formella 

bestämmanderätt i medlemsfrågan, d.v.s. att effekten av 2 kap. 4 § 

andra stycket BRL innebär en rättighetskränkning.  

 

5.2.2 (2) Kommunen köper en inte obetydlig del av lägenheterna 

I det här fallet kan man tänka sig att kommunen köper 3–4 bostadsrätter i en 

förening på 35 lägenheter. Alternativt köper 1 av 10 lägenheter. Om kommunens 

bostadsinnehav ligger någonstans runt 10 procent är andelen märkbar, samtidigt 

som föreningen ändå ges utrymme att fungera som vanligt. Just 

tioprocentsgränsen återfinns på flera ställen i svensk rätt. I aktiebolag uppstår ett 

minoritetsskydd för innehav på tio procent och högre med t.ex. en rätt att 

sammankalla en extra bolagsstämma.91 Ett innehav på tio procent kan därför 

sägas vara generellt beaktansvärt. 

Frågan blir i ett sådant fall om de indirekta effekterna av BRL utgör en 

föreningsfrihetskränkning. 

 

5.2.3 (3) Kommunen köper flera lägenheter i samma trappuppgång 

Det tredje fallet är tänkt att visa på att även ett litet kommunalt innehav i en stor 

förening kan medföra långtgående besvär för föreningen. Tänk att en kommun 

köper 5 lägenheter i en förening med 200 lägenheter. Det totala innehavet är då 

mindre än 3 procent. Just i det här fallet är kommunens innehav ändå 

påträngande eftersom många hyresrätter hamnar på samma ställe. 

 

                                              
91 Se 7 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551). 
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5.2.4 (4) Kommunen köper en betydande del i bostadsrättsföreningen 

Även de särpräglat extrema fallen kan vara värda att diskutera för att tydliggöra 

BRL:s brister. Anta i det här fallet att kommunen köper 20 procent eller mer av 

en förenings lägenheter. 

 

5.3 Den rättsliga regleringen 

5.3.1 Inledning 

Föreningsfriheten finns reglerad i både RF och Europakonventionen om skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

(Europakonventionen). I den fortsatta framställningen kommer dock främst RF:s 

regler att diskuteras. Anledningen till detta är att RF är strängare än 

Europakonventionen vad gäller de inskränkningar som får göras i 

föreningsfriheten.92 Dessutom borde RF utgöra det starkaste skyddet, varpå det 

borde åberopas i första hand, även om båda regler skyddar föreningen i den 

uppkomna situationen.93 

Europakonventionen torde dock innebära ett skydd för föreningsfriheten 

i fler situationer, om än ett svagare skydd. I RF är t.ex. inte den negativa 

föreningsfriheten skyddad.94 Inte heller är inskränkningar som utgör formkrav för 

associationsrättsliga juridiska konstruktioner skyddade.95 Det är inte givet att 

kommunens absoluta medlemsrätt inte tangerar dessa undantag i RF:s 

föreningsfrihet och därför måste även Europakonventionen beaktas. 

Detta avsnitt ämnar ytligt beskriva föreningsfrihetens tillämpnings-

område inom respektive regelverk. 

 

5.3.2 Föreningsfriheten enligt Europakonventionen 

Europakonventionen och dess tilläggsprotokoll tillförsäkrar den som befinner sig 

under en fördragsslutande stats jurisdiktion en rad fri- och rättigheter. I art. 11.1 

stadgas att var och en har rätt till föreningsfrihet. Klagorätt inför 

                                              
92 Derlén, m.fl., s. 373. 
93 Se t.ex. prop. 1993/94:117, s. 39. 
94 Se Nergelius, s. 135 f. 
95 Prop. 1973:90, s. 240. 
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Europadomstolen tillfaller endast fysiska personer i föreningsfrihetsmål.96 Men 

möjligheten att inför svensk domstol hävda att rätten att ingå sammanslutningar, 

så som den följer av Europakonventionen, åsidosatts är inte avhängig klagorätten 

i Europadomstolen.97 Således kan en bostadsrättsförening hävda att dennes 

medlemmar fått sina rättigheter kränkta. HD har vidare klargjort att 

Europakonventionen går att åberopa mot en kommun.98  

 Föreningsfriheten säkrar den enskildes rätt att ingå i organisationer (den 

positiva föreningsfriheten) men också rätten att slippa tvingas in i 

sammanslutningar (den negativa föreningsfriheten). Ekonomiska samman-

slutningar är som utgångspunkt inkluderade, men det finns undantag. Till 

exempel faller advokatsamfund och organisationer som kan ses som 

offentligrättsliga utanför art. 11.99 

En fråga, relevant för bedömningen enligt både Europakonventionen och 

RF, är hur kommunens inträde i föreningen ska klassificeras. Är det en positiv 

eller negativ föreningsfrihet att undgå det allmännas inträde i en association? 

Närmast till hands är att placera rättigheten inom den positiva föreningsfriheten. 

Den positiva friheten innebär ju att den enskilde ska ha rätt att ingå i föreningar 

utan att det allmänna förbjuder eller hindrar en sådan sammanslutning. Om 

kommunen tvingar sig in så kan sammanslutningsviljan i föreningen påverkas 

negativt, vilket torde likställas med att medlemskapet hindrar sammanslutningen.  

En sådan slutsats är givetvis inte självklar. Det kan t.ex. hävdas att det 

krävs mer än ett obetydligt antal kommunala lägenheter innan föreningsviljan 

påverkas. Jag vill här ändå ansluta mig till vad jag tror Thelin & Madsen avser i 

sin artikel, att även den minsta möjliga nackdel som uppstår genom att neka 

föreningen en medlemskapsprovning, ska ses som att det hindrar föreningsviljan. 

 Föreningsfriheten i Europakonventionen kan inskränkas genom lag. I 

artikel 11.2 framgår att syftet bakom en sådan inskränkning måste vara 

nödvändig med hänsyn till den nationella och allmänna säkerheten, till 

                                              
96 Jfr art. 1 i tilläggsprotokoll 1; ”varje fysisk eller juridisk person”. 
97 Se art. 13 och NJA 2005 s. 462. 
98 NJA 2009 s. 463. 
99 Darlén, m.fl., s. 372. 
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förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral, eller till 

skydd för andra personers fri- och rättigheter. Det skulle kunna gå att tänka sig 

att BRL:s undantag för kommunen är tänkt att skydda de bostadslösas hälsa, och 

därmed är syftet godtagbart. 

I stadgandet att inskränkningen måste vara nödvändig ingår en värdering 

huruvida lagen på ett proportionerligt sätt inskränker friheten. Om regelns 

tillämpning i ett enskilt fall innebär ett oproportionerligt användande så strider 

bestämmelsen mot Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen. Det gäller 

dock att överträdelsen av rättigheten är så allvarlig att den inte faller in under den 

bedömningsmarginal som den s.k. margin of appreciation tilldelar varje 

fördragsstat.100 

 

5.3.3 Föreningsfriheten enligt regeringsformen 

I 2 kap. 1 § första stycket 5 RF definieras föreningsfriheten som en frihet att 

sammansluta sig med andra för enskilda eller allmänna syften, som var och en 

gentemot det allmänna ska vara tillförsäkrad. Det är endast den positiva 

rättigheten som är skyddad i RF. Var och en borde i RF, till skillnad från i 

Europakonventionen, innebära att även juridiska personer direkt åtnjuter 

föreningsfrihet. Därmed har även en bostadsrättsförening möjlighet att åberopa 

friheten.101 Även om det framgår av ordalydelsen i lagtexten att ekonomiska 

föreningar har grundlagskydd så har man i förarbetena tydliggjort att så är 

fallet.102 

 Det går att diskutera huruvida BRL:s regler faller utanför RF:s 

tillämpningsområde. Grundlagsskyddet gäller som sagt gentemot det allmänna. 

BRL reglerar som utgångspunkt det civilrättsliga förhållandet mellan 

bostadsrättshavaren, bostadsrättsföreningen och vissa andra civilrättsliga subjekt 

och sådana regler torde aldrig kunna innebära rättighetsinskränkningar enligt 

                                              
100 Se vidare Derlén, m.fl., s. 290. 
101 Bull & Sterzel, s. 58. 
102 Se prop. 1973:90, s. 240, och prop. 1975/76:209, s. 112. 
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RF.103 Frågan är om BRL:s undantag för kommuner istället ska ses som 

offentligrättsliga och därmed hamna innanför RF:s tillämpningsområde. 

 Var gränsen ska dras mellan privaträttsliga föreskrifter och betungande 

offentligrättsliga föreskrifter framgår inte tydligt i RF:s förarbeten. Frågan har 

istället diskuterats i samband med normgivningsmakten i 8 kap. RF. Den rådande 

uppfattningen torde vara att det är avgörande vem, eller mot vem, som regeln kan 

åberopas. Om föreskriften endast reglerar ett inbördes förhållande mellan 

enskilda så är regeln civilrättslig, medan en regel som kan åberopas mot eller av 

det allmänna ska anses som offentligrättslig.104 BRL:s undantagsregler borde 

därför anses som offentligrättsliga, eftersom endast det allmänna har möjlighet 

att åberopa dem, trots BRL:s övergripande civilrättsliga prägel. 

I samband med införandet av RF:s andra kapitel förklarades även att 

formkrav för föreningars verksamhet inte skulle ses som inskränkningar i 

föreningsfriheten.105 Funktionen med dessa formkrav skulle vara att ange de 

rättsliga ramarna för dem som ville begagna en särskild juridisk konstruktion. 

Med en sådan konstruktion följer vissa fördelar, t.ex. i form av ansvarighets-

begränsningar och minoritetsskydd.106 Formkraven för att registrera en 

bostadsrättsförening, 1 kap. 3 § första stycket BRL, torde vara sådana krav som 

därför inte utgör en inskränkning i föreningsfriheten. Skulle två personer få 

nekad ansökan kan de således inte hävda att föreningsfriheten åsidosatts. 

 Frågan är om en bestämmelse som reglerar förvärvandet av medlemskap 

ska anses utgöra ett formkrav för bostadsrättsföreningen. Svaret på den frågan 

torde vara avhängig huruvida öppenheten för juridiska personer ska ses som ett 

formkrav. 

Öppenhetsprincipen gäller som sagt – med vissa undantag – för en 

ekonomisk förening. Denna huvudregel måste kanske ses som ett formkrav för 

att få nyttja den legala konstruktionen som är ekonomisk förening. Denna princip 

återfinns även som huvudregel i BRL. Den som har förvärvat en bostadsrätt ska 

                                              
103 Prop. 1975/76:209, s. 153. 
104 Prop. 1994/95:50, s. 605. 
105 Prop. 1973:90, s. 240. 
106 Prop. 1973:90, s. 240. 
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inte nekas inträde i föreningen då han eller hon uppfyller BRL och stadgarnas 

villkor för medlemskap. Att godtyckligt neka medlemmar medlemskap utan 

grund i lag eller stadgar är aldrig möjligt.107 Öppenheten måste därför ses som en 

huvudprincip så starkt kopplad till föreningsformen att den kan anses utgöra ett 

formkrav för att få nyttja bostadsrättsföreningen som juridisk konstruktion. 

Jag vill dock särskilja på öppenhet gentemot fysiska personer och 

juridiska personer. Där bostadsrätten ursprungligen ämnades för enskilda att gå 

samman och starta förening vore det enligt mig främmande om enskilda med 

lägenhet hos föreningen skulle nekas medlemskap i samma förening. Samma 

argument för öppenhet gentemot juridiska personer menar jag saknas. Inte heller 

är det fundamentalt för en bostadsrättsförening att juridiska personer är 

medlemmar, särskilt eftersom denna grupps medlemskap har övervägts att 

förbjudas helt i bostadsrättssammanhang.108 

Jag vill därför dra slutsatsen att det lagstiftade tvånget att acceptera en 

fysisk person som medlem i en bostadsrättsförening aldrig kan utgöra en 

inskränkning i föreningsfriheten eftersom det, enligt mig, utgör ett formkrav för 

att vara en bostadsrättsförening.109 

Skillnad blir det gällande de juridiska personerna, kommun inräknat, där 

öppenheten inte torde vara ett formkrav. Följden blir att ett lagstiftat tvång att 

acceptera en juridisk person mycket väl skulle kunna vara en 

föreningsfrihetsinskränkning, då detta inte skulle anses utgöra ett formkrav för 

föreningsformen bostadsrättsförening. För andra juridiska personer än kommun 

borde dock inskränkningar i bestämmanderätten ses som en civilrättslig regel, 

varpå den ändå faller utanför RF:s tillämpningsområde. 

Sammanfattningsvis torde alltså BRL:s regler om medlemskap, såtillvida 

de berör kommunen, dels vara en offentligrättslig föreskrift, och dels inte utgöra 

                                              
107 NJA 1964 s. 148 
108 Prop. 1990/91:92, s. 69. 
109 Ett relevant motargument är att ett formkrav endast har att göra med själva registreringen av 
föreningen, se 1 kap. 2 § BRL. Jag vill dock tolka begreppet formkrav som det framgår i RF:s förarbeten 
extensivt. Öppenheten – så som den är begränsad enligt BRL och stadgan – krävs för att kunna byta ut 
medlemmar. Den är således så grundläggande att den krävs för att driva bostadsrättsförening, och är 
därför, enligt mig, ett formkrav. 



48 
 

ett formkrav för associationsformen bostadsrättsförening. Kommunens absoluta 

rättigheter är således inte undantagna bedömningen om rättighetsinskränkningar. 

Föreningsfriheten i RF får begränsas enligt lag (2 kap. 20 § första 

stycket 1 RF). Proportionerliga begränsningar får göras för att tillgodose 

demokratiskt godtagbara ändamål (2 kap. 21 § RF). Just föreningsfriheten får 

dock endast begränsas när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av 

militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av 

etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (2 kap. 24 § 

andra stycket RF). Holmberg, m.fl., erinrar i lagkommentaren om att 

föreningsfriheten inte påverkas av formkrav för en viss associationsform.110 

Motsatsvis skulle detta innebära att begränsande offentligrättsliga föreskrifter för 

föreningar, som inte är formkrav, måste uppfylla de krav som 2 kap. 24 § RF 

föreskriver.111 

I ett abstrakt perspektiv innebär detta att bostadsrättsföreningar har ett 

extraordinärt skydd gentemot det allmännas kränkningar. Varje ingrepp från det 

allmänna som hindrar föreningsverksamhetens utövande ska motiveras utifrån 

2 kap. 24 § RF:s särpräglade undantag, som mycket sällan torde vara aktuella för 

en bostadsrättsförening. 

Det går att fråga sig om lagstiftaren verkligen avsett ett sådant starkt 

skydd. Vilket demokratiskt syfte ligger det i att skydda ekonomiska föreningars 

verksamhet på detta sätt? Å andra sidan är de ekonomiska föreningarna och deras 

regelverk endast avsedda för att utgöra en ram för de förmögenhetsrättsliga 

relationerna mellan enskilda. Genom att undanta de regler som reglerar 

relationen mellan enskilda och det allmänna, t.ex. formkraven för registrering av 

föreningen, från RF:s tillämpningsområde ansåg sig troligen lagstiftaren vara 

färdig med frågan. 

Rättigheter är dock avsedda att gälla generellt över tid och att fånga upp 

nya frågor som inte nödvändigtvis förutsågs vid rättighetens tillkomst.112 Om 

grundlagen är utformad för att tillämpas generöst på framtida oförutsebara 

                                              
110 Holmberg, m.fl., kommentar på Zeteo till 2 kap. 24 § RF. 
111 Se också prop. 1975/76:209, s. 113 f. 
112 Derlén, m.fl., s. 269 f. 
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förhållanden så ska den också tillämpas generöst. I detta fall får det som 

konsekvens att bostadsrättsföreningarna i princip har ett icke inskränkbart 

föreningsfrihetsskydd gentemot det allmänna. 

 

5.4 Den rättsliga bedömningen 

5.4.1 Inledning 

Jag har i föregående avsnitt redogjort för vilket tillämpningsområde 

föreningsfriheten har i Europakonventionen och RF. För att ett visst agerande 

från det allmänna ska anses utgöra en kränkning av föreningsfriheten krävs dock 

även att handlandet faller inom rättighetens skyddsområde. Utanför 

skyddsområdet återfinns inskränkningar som reglerats i lag i behörig ordning. 

Dessutom torde krävas att agerandet antingen syftar till att inskränka, eller att 

effekten av agerandet inskränker, eller att agerandet indirekt inskränker 

rättigheten. 

Detta avsnitt ämnar alltså klargöra huruvida kommunens agerande 

genom BRL i de olika hypotetiska fallen kan placeras inom rättighetens 

skyddsområde. 

 

5.4.2 Prövning enligt art. 11 

Det förefaller svårt att kvalificera fall (1) som en kränkning av art. 11.1 på den 

grunden att föreningen påverkas. En inskränkning i föreningsverksamheten borde 

vara något som faktiskt har en effekt på föreningsviljan. Att en av föreningens 

lägenheter hyrs ut i andra hand torde inte påverka föreningen eller medlemmarna 

till den graden att föreningsverksamheten förefaller mindre attraktiv. I en större 

förening borde andrahandsuthyrning dessutom förekomma regelbundet. 

 Alternativt kan man, som Thelin & Madsen, hävda att styrelsens 

formella bestämmanderätt i fråga om vem som ska beviljas medlemskap i 

föreningen är den rättighet som inskränks. Kränkningen av föreningsfriheten 

skulle i ett sådant fall vara oberoende av effekten på föreningen. Det ligger i linje 

med bostadsrättsföreningens verksamhet att löpande tvingas acceptera 

medlemmar som inte stadgarna eller BRL ger möjlighet att neka inträde i 
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föreningen. Frågan är då om bestämmanderätten verkligen är en sådan frihet som 

skyddas av Europakonventionen, då den redan inskränkts i så stor utsträckning? 

I ASLEF mot Förenade kungariket yttrade Europadomstolen att det som 

utgångspunkt ska stå en förening – i målet var det en fackförening – fritt att välja 

vem som ska få gå med i föreningen. Domstolen erkänner föreningsformen som 

en metod för enskilda att gå samman för att nå gemensamma mål, och att dessa 

mål skulle äventyras om föreningar inte gavs en möjlighet att kontrollera vem 

som ingår i föreningen (p. 39). Domstolen fortsätter dock med ett resonemang 

om att inte alla föreningar har denna bestämmanderätt utan att dessa främst bör 

tillfalla de föreningar som är helt fristående och oberoende gentemot staten 

(p. 40). Domstolen avrundar resonemanget genom att påminna om att i de fall 

som staten inskränkt en fristående förenings bestämmanderätt genom en 

lagbestämmelse så krävs det att villkoren i art. 11.2 är uppfyllda (p. 41). 

En bostadsrättsförening torde vara en sådan fristående förening som är 

tänkt att åtnjuta bestämmanderätt i förhållande till valet av nya medlemmar. Alla 

inskränkningar i den rätten borde därmed utgöra en kränkning av 

Europakonventionens föreningsfrihet. 

Föreningsfriheten får som sagt inskränkas genom lag. Frågan är om 

undantagen i BRL är proportionerliga gentemot den kränkning tillämpningen i 

det enskilda fallet innebär. Jag vill hävda att så är fallet i (1), (2), och (3). Medan 

alla tre av dessa hypotetiska situationer kan förefalla som långtgående 

inskränkningar i vissa enskilda fall, så torde de inte på allvar åsidosätta den 

essentiella föreningsverksamheten eller boendegemenskapen. 

Om BRL tillämpas på ett sätt så att fall (4) uppstår, med ett kommunalt 

ägande någonstans mellan 20–50% av lägenheterna vill jag dock påstå att den 

tillämpas på ett oproportionerligt sätt som äventyrar föreningsverksamheten. 

Dagens utformning av BRL skulle med andra ord riskera en tillämpning i strid 

med Europakonventionen. 
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5.4.3 Prövning enligt regeringsformen 

Intressantare blir bedömningen om RF:s föreningsfrihet kränks vid kommunens 

bostadsrättsförvärv. Skulle så vara fallet står BRL i strid mot de bestämmelser 

som gäller vid inskränkningar i föreningsfriheten enligt 2 kap. 24 § RF. 

 Precis som i fallet med Europakonventionen torde inte fall (1) kunna 

sägas utgöra en inskränkning på den grunden att effekten på föreningen är 

beaktansvärd till den graden att det utgör en kränkning av någon frihet. Frågan är 

därför om den yttryckliga inskränkningen av den formella bestämmanderätten är 

en frihetsinskränkning i RF:s mening. 

 Som nämnt är rättigheterna i RF utformade på ett sådant sätt att de ska 

anses täcka framtida situationer som är svårförutsedda vid rättighetens tillkomst. 

Vidare har jag kommit fram till att endast formkrav och civilrättsliga regler faller 

utanför RF:s tillämpningsområde. Därmed finns det egentligen inget hinder för 

att fastställa föreningsstyrelsens bestämmanderätt gentemot det allmänna som 

föreningsmedlem som en sådan frihet där varje inskränkning utgör en kränkning 

av RF.113 

 På grund av 2 kap. 24 § andra stycket RF:s utformning saknas egentligen 

anledning att prova de andra hypotetiska fallen för sig. De strider alla mot RF:s 

föreningsfrihet. Jag vill ändå flagga för att särskilt de hypotetiska fallen (2), (3) 

och (4), vid eventuell framtida ändring av 2 kap. 24 § RF, i vissa enskilda fall 

kan vara oproportionerliga. 

 

5.4 Slutsatser av föreningsfriheten och BRL 

BRL:s nuvarande utformning strider undantagslöst mot RF. Främst på grund av 

den något strikta utformningen på 2 kap. 24 § RF. Dessutom skulle en 

oproportionerlig tillämpning av BRL strida mot Europakonventionens art. 11. 

 Att en lagregel strider mot normhierarkiskt ovanstående rätt torde 

vanligen inte utgöra något större bekymmer eller kräva någon skyndsam åtgärd 

från lagstiftarens sida. De grundlagsstadgade reglerna om normprövning 

                                              
113 En sådan slutsats är dock avhängig det faktum att det går att placera skyddet emot det allmännas 
inträde i bostadsrättsföreningen inom den positiva föreningsfriheten, se avsnitt 5.3.2. 
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föreskriver att myndigheter, där kommunala myndigheter ingår, inte ska tillämpa 

föreskrifter i strid mot RF.114 Skulle en regel stå i strid med Europakonventionen 

ska myndigheten tillämpa regeln konventionskonformt, för att inte kränka de 

konventionsstadgade rätt- och friheterna. 

 Lagstiftaren kommer dock inte undan med att hänvisa till 

normprövningen vad gäller BRL eftersom det inte finns utrymme för en 

grundlagsenlig tillämpning av 2 kap. 4 §  andra stycket BRL. Regeln, alternativt 

grundlagen, behöver ändras för att möjliggöra en fortsatt tillämpning utan att RF 

åsidosätts. 

 

  

                                              
114 Se t.ex. 12 kap. 10 § RF. 
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6 Komparativ utblick 

6.1 Inledning 

Jag har ovan redogjort för innebörden av de kommunala bostadsrättsförvärven. I 

Sverige ser reglerna ut som de gör på grund av avvägningar som gjorts och 

politiska beslut som tagits här i Sverige. De frågeställningar som politikerna 

tvingas hantera är dock ingalunda problem bara i Sverige. Behovet av bostäder 

till de socialt utsatta finns i alla länder. Av intresse för framställningen är därför 

att undersöka hur andra länder, och då särskilt våra nordiska grannländer, har valt 

att reglera det allmännas bostadsrättsförvärv. Sådana undersökningar och 

jämförelser med våra nordiska grannländer görs ofta inom civilrätten och ligger 

ibland bakom hur regler utformas i Sverige. 

 

6.2 Norge 

Norge har en nyare bostadsrättslag än Sverige. I lov om burettslag från 2003 

(”burettslagslova”) finns möjlighet för kommunen att tvinga sig in i en 

bostadsrättsförening (”burettslag”).115 Annars är en ny ägare beroende av att 

burettslaget godkänner dennes medlemskap.116 Så långt är den norska och 

svenska lagen överensstämmande. Skillnaden är att det allmänna inte får äga 

lägenheter i burettslag med mindre än fem andelar.117 Därtill får de inte äga mer 

än tio procent av de totala andelarna, eller om stadgarna medger det för sociala 

ändamål; tjugo procent.118 Det innebär att i burettslag med mellan 5 till 19 

lägenheter får det allmänna endast köpa en bostadsrätt.119 

 Regeln om kommunens absoluta medlemsrätt (upp till tio procent) 

infördes först 1998 i Norge. Den tillkom i samma syfte som den svenska lagen 

nämligen att ge kommunen ett verktyg för att integrera och ordna boende åt de 

                                              
115 4 kap. 4 § burettslagslova. 
116 Jrf 4 kap. 5 § burettslagslova. 
117 4 kap. 2 § burettslagslova. 
118 Se 4 kap. 2 och 3 §§ burettslagslova. 
119 Se Lilleholt, m.fl., s. 342. 
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som annars står utanför bostadsmarknaden.120 Den norska sosialtenestelova 

ställer upp samma krav som svenska SoL på att kommunerna ska ordna boende 

åt de som har det särskilt svårt.121 Syftet med kommunernas absoluta medlemsrätt 

är alltså i alla fall delvis detsamma, ändå har regleringarna till viss del kommit att 

skilja sig åt. Varför?  

Bakgrunden till att juridiska personer bara får äga upp till en viss andel i 

ett burettslag är att den norska regeringen framhävde att burettslagslova skulle 

baseras på principen om ägarnyttjande och samverkandeprincipen.122 

Motsvarande principer i Sverige är de bakomliggande idéerna med 

bostadsrättsföreningen; att ordna boende åt sina medlemmar och att dessa 

medlemmar gemensamt ska driva föreningen.123 Under 90-talet var det vanligt att 

burettslag satte upp gränser i stadgarna på hur många lägenheter en kommun fick 

disponera. Många burettslag var missnöjda med de kommunala hyresgästerna. 

Kommunen oroades då över att de på sikt skulle förlora möjligheten att använda 

sig av bostadsrätterna för att lösa bostadssociala problem. Norska lagstiftaren 

löste dessa motstående intressen genom att lagstifta om att kommunen alltid 

skulle ha en rätt att förvärva bostadsrätter – precis som i Sverige – men endast 

upp till 10 procent.124 

Genom att ge långtgående möjligheter att neka juridiska personer 

medlemskap samt att det allmänna endast får möjlighet att förvärva upp till en 

viss gräns i norsk rätt så torde onekligen dessa medlemsorienterade principer 

säkras. I Sverige har, som redogjorts för ovan, dessa principer lämnats utan 

garanti. I teorin kan en kommun köpa upp en hel bostadsrättsförening i Sverige. I 

Norge skulle alltså kommunen endast kunna köpa på sig upp till 20 procent av 

lägenheterna. 

Det finns en viktig omständighet som måste lyftas i detta avsnitt. 

Anledningen till att Norge har ansett det nödvändigt att sätta en gräns för 

kommunalt ägande torde vara, förutom ett starkare fokus på burettslagets 
                                              
120 Ot.prp. nr 30, 2002-2003, s. 114. 
121 3 kap. 15 § i lov om sosiale tjenster i arbeids- og velferdsforvaltningen. Se även 4 kap. 27 §. 
122 Ot.prp. nr 30, 2002-2003, s. 113. 
123 Se vidare NOU 2000:17, s. 13 och 20 ff. 
124 Dyb, s. 48. 
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intressen, att kommunerna i Norge förvärvar bostäder i större utsträckning. I 

Norge finns inte det vi i Sverige kallar allmännyttiga bostadsbolag.125 Därför 

borde kommunens lösning vid akut bostadsbehov oftare vara de privata 

lösningarna där bostadsrätten är ett alternativ.126 I Norge var antalet 

kommunägda bostäder år 2016 totalt 109 000 st.,127 men i den siffran ingår även 

bl.a. hyresrätter (”leie”) och ägarlägenheter (”eierseksjon”). 

Det relativt sparsamma kommunala utnyttjandet av BRL:s undantag 

skulle kunna förklara en avsaknad av diskussion och ifrågasättande i Sverige. De 

senaste årens explosiva utveckling vad gäller kommunala bostadsrättsköp 

aktualiserar dock problemen. Särskilt i de kommuner som likt Norge saknar 

allmännytta. ”Stopplagen”, som hindrade kommuner från att sälja andelar i 

kommunala bostadsbolag utan tillstånd från länsstyrelsen avskaffades 2007. 

Sedan dess har fler och fler kommuner sålt av sina bostadsbolag eller delar utav 

dem. Regeringen menade i samband med avskaffandet att kommuners 

möjligheter att uppfylla sina skyldigheter enligt SoL inte skulle äventyras – 

kommuner skulle nämligen inte sälja mer än att de fortfarande kunde fullgöra 

dessa skyldigheter.128 

I dag är det 17 kommuner i Sverige som saknar allmännyttiga 

bostadsbolag.129 Dessa kommuner har alltså liknande förutsättningar som de 

norska kommunerna att fullgöra sina lagstadgade krav. Förutsättningarna riskerar 

att anstränga enskilda bostadsrättsföreningar där kommunen kan göra många 

förvärv. En reglering likt burettslagslova skulle vara ett välkommet hinder mot 

alltför stora uppköp i enskilda föreningar. De motstående intressen som 

föranledde lagstiftning i Norge på 90– talet torde även tilldra sig lagstiftarens 

uppmärksamhet i Sverige. 

 

                                              
125 NOU 2000:17, s. 37. 
126 Lilleholt 1997, s. 145 f. 
127 SSB, kommunale boliger 2016. 
128 Se prop. 2006/07:61, s. 14. 
129 Boverket.se 
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6.3 Danmark 

För att ytterligare stärka bilden av att problematiken ingalunda är koncentrerad 

till endast Sverige är det intressant att se hur Danmark har reglerat. 

Förhållandena är dock något annorlunda eftersom ägarlägenheterna är vanligare 

än bostadsrätterna i Danmark. 

 I andelsboligloven, som reglerar den danska motsvarigheten till 

bostadsrätt (”andelsbolig”), finns ett system som liknar den anvisningsrätt som vi 

hade i Sverige på 1980-talet. Enligt 2 kap. 7 c § kan kommunfullmäktige avtala 

med en andelsboligförening att de ska erbjuda kommunen lägenheter då de blir 

lediga. Syftet med anvisningsrätten ska enligt lagen vara för att lösa kommunens 

brådskande bostadssociala uppgifter, samt att minska bostadssegregation. 

Föreningen kan inte neka kommunen medlemskap efter att de förvärvat en 

andelsbolig genom anvisningsrätten. 

 Den stora skillnaden på Danmarks andelsboliglov och den svenska 

bostadsrättslagen torde vara att själva förvärvet och anvisningsrätten bygger på 

ömsesidig partsvilja om att föreningen ska tillgodose kommunens behov av 

lägenheter. Därefter har förvisso föreningen ingen möjlighet att neka kommunen 

medlemskap, eller hindra kommunen från att hyra ut lägenheten,130 men det 

initiala avtalet bygger på samförstånd. I föreningsstadgarna kan 

andelsboligförningarna även bestämma hur många lägenheter kommunen kan 

förvärva. Dessutom saknar kommunen absolut uthyrningsrätt när de förvärvar en 

andelsbolig på vanligt marknadsmässigt sätt. 

De inslag av tvång som gör sig gällande i Sverige och Norge är på så sätt 

inte lika framträdande i Danmark. Andelsboligloven påminner som sagt till viss 

del om det system som rådde i Sverige på 1980-talet, men precis som i Norge är 

föreningarnas intressen till högre grad säkrade gentemot kommunen. Bara i 

Sverige har kommunen en absolut rätt till medlemskap.   

 

                                              
130 Se 7 f §. 
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6.4 Slutsatser 

Bostadsrätten återfinns i alla nordiska länder. Dess närmare juridiska utformning 

skiljer sig till viss del men huvuddragen är desamma. I Sverige och Norge är 

bostadsrätten populärare än i Danmark. Inte desto mindre har lagstiftaren i 

samtliga länder funnit ett behov av att reglera kommunens möjligheter att 

använda bostadsrätten för att uppfylla lokala sociala uppgifter.  

 Sverige och Norge ligger närmast varandra vad gäller regleringen kring 

bostadsrätter. I Danmarks privata bostadsrättsföreningar ges långtgående 

möjligheter att stänga ute kommunerna. Eftersom de är relativt få till antalet är 

det troligt att den danska lagstiftaren inte ansett det nödvändigt med ett 

lagstadgat tvång som i Sverige och Norge. Regleringarna i Sverige och Norge är 

dock snarlika trots olika bostadspolitiska landskap. Där Norge till stor del saknar 

allmännyttor har Sveriges kommuner i stor utsträckning denna verksamhet till 

hjälp för att uppfylla t.ex. SoL. Sedan stopplagens avskaffande kan kommuner 

obehindrat sälja sina allmännyttiga bostäder vilket kan leda till att svenska 

kommuner på sikt hamnar i Norges situation med ett ökat behov av privata 

bostäder. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Intresseavvägning saknas mellan enskilda och allmänna intressen 

Bostadsrättsföreningen upplåter nyttjanderätt till bostadsrättshavaren. Eftersom 

denna nyttjanderätt är villkorad av medlemskapet i bostadsrättsföreningen krävs 

att bostadsrättshavaren uppfyller stadgans och BRL:s krav för att behålla sitt 

medlemskap. Därutöver krävs engagemang från medlemmarna i 

föreningsverksamheten. Mellan föreningen och nyttjanderättshavaren förutsätts 

alltså ett ömsesidigt tillgodoseende av de enskilda rättssubjektens rättsliga såväl 

som faktiska behov. Det kan även finnas en förväntan i en bostadsrättsförening 

på att få delta i en boendesocial gemenskap. Varken föreningen eller 

medlemmarna har någon skyldighet att skapa eller upprätthålla en sådan, men 

som jag visat finns det stöd i förarbeten och HD-avgöranden för att det kan vara 

berättigat att förvänta sig en sådan när man bor i eller förvärvar en bostadsrätt. 

 Mot dessa enskilda intressen finns det allmänna intresset av en 

fungerande bostadsförsörjning till utsatta grupper. SoL och bosättningslagen 

utgör rimliga demokratiska åtgärder mot segregation och bostadssociala problem. 

Eftersom bostadsrätterna utgör en stor del av alla lägenheter i landets 

flerfamiljhus är det rimligt att boendeformen till viss del utnyttjas till att lösa de 

nationella problem SoL och bosättningslagen ämnar åtgärda. 

 Ett problem är dock att bostadssituationen i landets kommuner till stor 

del skiljer sig åt. Vissa kommuner klarar att lösa SoL och bosättningslagens krav 

genom allmännyttan, medan andra inte gör det. För de kommuner som tvingas 

vända sig till privata alternativ är bostadsrätten attraktiv. Förutom köpeskillingen 

och årsavgiften är bostadsrätten, ur kommunens perspektiv, en bra investering. 

Dessutom kan kommunen upprätta en uthyrningsverksamhet utan att tvingas till 

risktagande och administration som normalt ankommer ett allmännyttigt bolag. 

Med bostadsrättsförvärv kan också plötsliga bostadsbehov snabbt lösas. BRL:s 

regler säkerställer också att detta kan göras. 

 Det är därför otvivelaktigt att BRL är utformad på ett för kommunen 

gynnsamt sätt. För bostadsrättsföreningarna är situationen den omvända. Som jag 
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har redogjort för i den här uppsatsen är det många intressen som riskeras när 

kommunen blir medlem. Utgångspunkten torde dock vara att föreningen inte 

påverkas då kommunen köper en bostadsrätt i en större förening. Vanligtvis är ju 

en del av bostadsrättshavarna ändå passiva i sitt föreningsengagemang. Att 

föreningen kan ha svårt att få medlemmar till styrelsen, till städdagar eller till att 

delta i den boendesociala gemenskapen är ofta ett faktum redan innan kommunen 

blir medlem. 

 Men med ett ökat intresse för bostadsrätter i landets kommuner kan vissa 

föreningar komma att utsättas hårdare än vad de hittills gjort. Skulle en kommun 

köpa många bostadsrätter i samma förening kan bostadsrättsföreningens 

grundläggande verksamhet äventyras. Dessutom kan boendegemenskapen 

försämras och värdet på medlemmarnas bostadsrätter sjunka. Till denna 

problematik följer de rättighetsinskränkningar som kommuners förvärv kan 

utgöra. Jag fann att föreningsfriheten i RF alltid kränks när kommuner utnyttjar 

BRL. Jag kom även fram till att Europakonventionen kränks vid ett 

oproportionerligt användande av de absoluta medlems- och uthyrnings-

möjligheterna. 

 Denna obalans i förhållandet mellan bostadsrättsföreningarna och 

kommunerna gör det enligt mig angeläget att BRL ändras så att större hänsyn tas 

till säkerställandet av föreningarnas verksamhet. 

 

7.2 Bostadsrättslagen borde ändras 

Lagstiftaren står inför en svår uppgift. Både bostadsrättsföreningen och den 

kommunala bostadsförsörjningen, till socialt utsatta, representerar legitima 

intressen. Det går givetvis att tänka sig en ordning där undantagen för kommunen 

i BRL ändå avskaffas för att ge plats åt en ordning där kommunen blir medlem 

efter godkännande av föreningen. Kommunen skulle således få samma 

möjligheter som övriga juridiska personer. 

Bostads- och fastighetsmarknaden genomgår på senare år en 

liberalisering i förhållande till kommunens ställning på marknaden. Främst 

genom avskaffandet 2010 av förköpslagen (1967:868), och lagen (1976:1132) 
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om förvärv av hyresfastighet m.m. Eftersom kommunen numera saknar 

inflytande på flera områden vore det i linje med utvecklingen att även avskaffa 

BRL:s undantag. En sådan lösning skulle också säkerställa att kommunen inte 

kränker RF eller Europakonventionen genom bostadsrättsförvärv. Dessutom 

skulle en sådan lösning inte hindra kommunen, efter styrelsens godkännande, att 

ändå förvärva en bostadsrätt. På så sätt skulle den svenska bostadsrättsföreningen 

få samma förhållande gentemot det allmänna som de private andelsbolig-

foreninger har i Danmark. 

 Jag ser dock flera problem med en sådan ordning. Inledningsvis borde 

många bostadsrättsföreningar ganska omgående förbjuda kommuner som 

medlemmar i stadgarna. De som inte har sådana stadgevillkor skulle prompt 

kunna neka kommunen inträde. Kommunen skulle således riskera att i många fall 

inte ha möjlighet att förvärva bostadsrätter. Konsekvensen av detta är att SoL och 

bosättningslagens uppfyllandemöjligheter äventyras. 

 Att helt prioritera bostadsrättsföreningar framför kommunens 

bostadssociala uppgifter låter sig därför inte göras i denna uppsats. Ett sådant 

ställningstagande passar bättre i ett politiskt sammanhang. Däremot vill jag 

föreslå en lösning som tar hänsyn till både det allmänna och det enskilda 

intresset. 

 I den norska lagstiftningen finns som nämnt en gräns på hur många 

lägenheter det allmänna får förvärva och nyttja i en och samma förening. Dessa 

10 procent (eller 20 procent om stadgarna medger det) säkerställer att ingen 

förening får bära ett ohanterligt kommunalt innehav. Samtidigt borde gränsen 

ändå kunna tillgodose kommunen med tillräckligt många bostadsrätter för att 

kunna förse de socialt utsatta med bostäder. 

 Även en sådan ordning kan dock resultera i problematik. I mitt 

hypotetiska fall (3), där kommunala förvärv blir geografiskt koncentrerade, löper 

föreningen eller vissa närliggande bostadsrätter risk att ändra karaktär. 

Hyresgäster, särskilt tillfälliga sådana, har oftast inget intresse av att bidra till en 

social gemenskap, eller en värdeutveckling på fastigheten. En 

bostadsrättsförening kan vara beroende av att de boende gemensamt håller 
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ordning i t.ex. trappuppgång, tvättstuga, förråd och grönytor. En trappuppgång 

med många hyresgäster, som egentligen saknar incitament att bidra till ordning 

och reda i de gemensamma lokalerna, kan därför bli en belastning för föreningen 

och de närmast boende. 

 Medan en gräns på 10 procent givetvis skulle minska risken för denna 

typ av situationer, är det ingalunda en garanti för att de inte skulle uppstå. En 

lämplig lösning vore därför att bostadsrättsföreningen skulle kunna överklaga en 

kommuns förvärv då de anser att placeringen av kommunens lägenheter blir 

olämplig. En sådan fråga skulle rimligen kunna prövas i hyresnämnden. Även en 

sådan ordning är dock problematisk. Kommunen har ett behov av att snabbt 

kunna ordna boende, varpå ett förvärv som är beroende av utgången i en process 

kan förefalla tidskrävande. Det är inte heller orimligt att tänka sig att föreningar 

skulle utnyttja en överklagandemöjlighet för att få kommunen att se sig om efter 

andra alternativ. 

 Ingen lösning förefaller därmed helt tillfredställande. Men en översyn 

torde i alla fall vara motiverad. 
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