Du och din
bostadsrättsförening

ARVODEN
Fastighetsägarna rekommenderar att arvoden ska betalas
till dem som haft förtroendeuppdrag för föreningen. Men
hur mycket ska betalas?
Det finns inget som säger att styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar ska ha arvode för det uppdrag de utför.
De flesta bostadsrättsföreningar väljer dock att premiera
det arbete som utförs med någon form av ersättning till
styrelsen. Ett beslut om arvoden tas på föreningsstämman.
Där kan man också fatta beslut om principer för andra
ekonomiska ersättningar.

Få frågor på föreningsstämmorna engagerar lika mycket som arvodesfrågan. Samtidigt är det sällan medlemmarna har en klar uppfattning om
vad som är rimligt att betala. Det finns inga riktlinjer eller bestämmelser
och de ledande bostadsrättsorganisationerna har inga tydliga rekommendationer. Det enda vi säkert vet är att frågan om arvoden ska beslutas av
stämman.
De undersökningar som gjorts visar att flertalet föreningar ger ett arvode,
men många väljer att helt avstå eller ger en mindre uppskattning i form av
en middag. Genomsnittet för arvoden ligger under tio tusen kronor per
år. Men skillnaderna är stora regionalt och mellan olika föreningar.
STÄMMOBESLUT

Beslutet om arvodet är ett stämmobeslut. I princip kan man säga att
styrelsen befinner sig i en jävssituation gällande beslutet, men ofta ligger
arvodesfrågan före valen till styrelse och vanligen är detta en fråga för hela
föreningen att diskutera och fundera över. Då är det inte heller oviktigt
vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande
styrelsen tycker i fråga.
För att få ett underlag inför beslutet är det bra om det på stämman finns
ett förslag till beslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att
utreda och komma med ett förslag.
Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta
ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats
liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar
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OM ARVODEN
4 Föreningsstämman beslutar om arvode till styrelsen ska utgå
och hur högt beloppet ska vara.
4 Arvoden ska beslutas om varje år, även om man inte gör
några förändringar av belopp eller arvodesmodell.
4 Arvoden är skattepliktiga för mottagaren och föreningen
ska betala arbetsgivaravgifter på beloppet.

för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är
en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar
en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som
avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt
räkning”.
Det är bra om beslutet också tar upp om andra ersättningar till styrelsens
ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för
lönebortfallet. Om stämman i förväg har beslutat vilka principer som gäller
minskar då risken för en konflikt i efterhand om eventuell ersättning.
Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för
olika insatser något arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det
kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud
eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som
styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman
fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.
HUR STORT ARVODE SKA GES?

Ofta ger stora föreningar högre arvoden till sina ledamöter än de mindre.
I den mindre kan man uppleva att alla måste ta sitt ansvar och sitta i
styrelsen någon period, och då ”byter man bara pengar med varandra”.
Men det är inte ovanligt att arbetsbördan i den lilla föreningen är högre än
i den stora. Det kan bero på att den stora föreningen har mer inköpt förvaltning. Att fördela kostnaden för förvaltningen på många medlemmar
blir då billigare än att fördela den på få. Och då väljer den lilla föreningen

att göra fler uppgifter själva i styrelsen. Kanske borde man då, när frågan
om arvoden kommer upp, fråga sig vilket som är alternativkostnaden?
Vad skulle det kosta att köpa motsvarande tjänst?
Alla år är inte lika varandra. Vissa projekt är klart betungande för styrelsen. Om föreningen ska genomföra ett stambyte kan man förutsäga att
arbetsbelastningen kommer att bli betydligt högre under perioden.
Stämman bör fundera på om sådana extra belastningar på styrelsen bör
ge extra arvode den perioden.
Det finns inga bestämda principer över hur arvodet ska beräknas. Det är
en sak som stämman själv måste besluta. Ett alternativ är att föreningsstämman väljer att knyta arvodet till prisbasbeloppet. Här kan stämman
besluta om att ett helt, del av eller att flera prisbasbelopp ska utgå som
arvode för styrelsearbetet. Detta innebär att summan automatiskt räknas
upp varje år så att värdet behålls över tid. Observera att stämman ändå
måste fatta beslut om arvodet varje år och när som helst kan ändra principen. Fördelen är att arvodet inflationssäkras om man år efter år väljer att
ta samma beslut.
Ytterligare ett alternativ kan vara att bestämma att en viss summa per
lägenhet i föreningen ska utgöra grunden för arvodesberäkningen. Låt
säga att föreningsstämman beslutar om 1 000 kronor per lägenhet och
det är 25 lägenheter i föreningen. Detta gör att beslutet blir 25 000 kronor
per år att fördela inom styrelsen. Alternativet saknar en värdesäkring varför det kommer att urholkas över tid om inte summan per lägenhet höjs.

HUR FÖRDELAS ARVODET I STYRELSEN?

Ofta fattas beslutet att styrelsen fritt får fördela arvodet inom sig. Då
måste styrelsen internt komma överens om hur det ska ske. Ofta finns väl
inarbetade principer där vissa poster ska erhålla vissa belopp. Men man
kan också ha principer om att ledamöterna erhåller en viss del för varje
bevistat styrelsemöte. Stämman bör i sitt beslut berätta för styrelsen hur
fördelningen ska ske. Önskar man att styrelsen ”fritt inom sig fördelar
arvodet” så bör det beslutas på stämman. En annan metod är att stämman
sätter ett tak för arvodet, och att ledamöterna noterar all nedlagd tid.
Därefter fördelas pengarna i enlighet med de timmar respektive styrelseledamot arbetat.
Det finns inga regler om när arvodet ska utbetalas om det inte angivits i
stadgarna. Inte ovanligt är att det kommer som en utbetalning strax innan
jul. Pengarna kan då bokföras på verksamhetsåret och styrelseledamöterna
kan känna att de får en extra god jul. Andra föreningar väljer att betala ut
pengar flera gånger under perioden. Inte heller finns det några bestämda
principer hur man ska hantera dem som under året lämnat styrelsen. Rimligen bör de erhålla arvode för den insats de har gjort för föreningen.
SKATT

Notera att föreningen ska betala arbetsgivaravgifter för utbetalda arvoden
liksom att styrelseledamöterna ska betala skatt för inkomsten. Det är därför viktigt att stämmobeslutet anger om den beslutade nivån på arvodet
innefattar sådana avgifter eller inte.

FÖR VILKEN TID GÄLLER ARVODET?

FASTIGHETSÄGARNAS REKOMMENDATION

Verksamhetsåret för föreningen är ofta 1 januari till 31 december. Men den
nya styrelsen väljs då en bit in på året. Vanligen låter man då den styrelse
som blivit vald dela på det beslutade arvodet. Det vill säga att den styrelse
som avgått någon gång mars – maj redan fått sitt arvode och inte är med
och delar på de beslutade pengarna. För att minska risken för missuppfattningar är det bra om stämmobeslutet är tydligt på den punkten.

Som skrevs inledningsvis finns det inget krav på att föreningen måste
besluta att arvode till styrelsen ska utgå. Det är dock Fastighetsägarnas
rekommendation att så sker. Att vara styrelseledamot är ett viktigt
förtroendeuppdrag som medlemmen tar på sig på sin fritid. Andra
medlemmar väljer ju samtidigt att inte ta på sig ansvar.

ARVODEN
• modell
• belopp
• period
• fördelning
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