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REMISSVAR: UTKAST TILL LAGRÅDSREMISS  

FLER TILLFÄLLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT 
UNDERLÄTTA GENOMFÖRANDET AV BOLAGS- 
OCH FÖRENINGSSTÄMMOR 

HSB TILLSTYRKER MAJORITETEN AV UTKASTETS FÖRSLAG 

HSB ser mycket positivt på möjligheterna att, i rådande läge, genomföra bolags- respektive 

föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. HSB tillstyrker alla förslag utom förslaget om 

bordläggning (utkastets § 30) som presenteras i utkastet till lagrådsremiss med nedan medskick 

och invändningar mot bordläggningsförslaget.  

 

MEDLEMS FRÅGERÄTT 

I lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 6 kap 17 § anges att en kallelse till en ordinarie 

föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman. 

Vidare stadgas det i andra stycket att det i stadgarna får bestämmas att en kallelse får utfärdas 

senare än enligt första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman. Denna 

bestämmelse gäller även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Det är 

HSBs erfarenhet att en majoritet av ekonomiska föreningar inkluderat bostadsrättsföreningar 

och kooperativa hyresrättsföreningar genom stadgereglering bestämt att kallelse till stämma ska 

ske senast två veckor innan stämman. 

 

I nu aktuellt förslag § 28 föreslås att medlemmars lagstadgade frågerätt vid stämma som 

genomförs endast genom poströstning och utan närvarorätt ska utövas genom en skriftlig 

begäran om upplysningar senast två veckor före stämman. En konsekvens av detta är att fristen 

för medlemmars frågerätt riskerar att löpa ut vid samma tidpunkt som kallelse sker till stämma. 

Medlemmar riskerar således gå miste om sin frågerätt av så enkla skäl som att det inte var känt i 

föreningen när stämman skulle hållas eller vilka frågor som skulle behandlas på stämman. 

Förslagsvis bör därför sista tidpunkt för en skriftlig begäran om upplysningar flyttas fram något, 

förslagsvis till tio dagar innan stämman. Som konsekvens bör styrelsens svar också flyttas fram 

förslagsvis till fem dagar innan stämman. Det är viktigt att styrelsens svar inte kommer alltför 

nära inpå stämman då medlemmarna måste få chans att ta del av detta innan de röstar. 
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MÖJLIGHET ATT ÄNDRA SIN AVGIVNA POSTRÖST 

HSB önskar ett förtydligande angående möjlighet att ändra avgiven poströst. Enligt gällande 

lagstiftning har den som poströstat alltid möjlighet att ändra sin poströst genom att närvara på 

stämman, med liggande förslag upphör av naturliga skäl denna möjlighet. HSB finner det därför 

önskvärt att det i motiven till den tillfälliga lagen explicit anges vad som gäller om en 

poströstande medlem önskar ändra sin röst, förslagsvis att det är den sist, av medlemmen, 

daterade rösten som anses gällande.  

 

POSTRÖSTNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

Som bekant är poströstning i normala fall inte tillåtet i bostadsrättsföreningar. I en ekonomisk 

förening har varje medlem en röst, bostadsrättslagen innehåller emellertid en begränsning 

innebärande att om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om 

inte något annat har bestämts i stadgarna. I normalfallet förutsätts att den av flera andelsägare 

som dyker upp på stämman har övriga delägares samtycke att genom sin röst utöva lägenhetens 

rösträtt. HSB ser en risk för att flera medlemmar avger en poströst för samma bostadsrätt. HSB 

anser att den praktiskt bästa lösningen på problemet är att den, av medlem, sista daterade 

inkomna poströsten ska anses gällande, även detta kan med fördel anges i motiven till den 

föreslagna regleringen.  

 

BORDLÄGGNING (UTKASTETS § 30) 

I utkastet (s. 16) anförs att en inskränkning av aktieägarnas och medlemmarnas rätt att delta i 

stämman är ett stort ingrepp i grundläggande associationsrättsliga principer. Det förtjänar 

betonas att förslaget inte inskränker medlemmarnas rösträtt, initiativrätt eller frågerätt. 

Medlemmens samtliga reella rättigheter kvarstår. Att göra avsteg från principen att varje 

medlem har rätt att fysiskt närvara vid stämman är en nödlösning i den extraordinära situation 

som nu råder och som motiveras av smittbegränsningsskäl. Det är dock riktigt i sak att 

stämmans funktion som mötes- och diskussionsforum urholkas om stämman hålls med enbart 

poströstning. Då hela det nu aktuella lagstiftningsförslaget är tillfälligt och motiveras av 

smittbegränsningsskäl är det dock HSBs uppfattning att de mötes- och diskussions-

begränsningar som en poströstningsstämma innebär är något som får accepteras i rådande 

extraordinära situation. Utkastets förslag att medlem ska ges rätt att få ärenden bordlagda till 

behandling på en fortsatt stämma med en annan (lägre) majoritet än vad som gäller enligt 

nuvarande lagstiftning går emellertid på tvärs mot Folkhälsomyndighetens och regeringens 

rekommendationer för att minimera smittspridning och skydda personer i riskgrupper eftersom 

den fortsatta stämman enligt förslaget måste vara en fysisk stämma i de fall föreningen inte har 

förutsättningar att arrangera en digital stämma. Och som konstateras i utkastet (s. 15) har inte 

alla bolag och föreningar sådana förutsättningar. HSB avstyrker därför förslaget till § 30 i dess 

föreslagna utformning.  

 

För det fall att lagstiftaren avser ge medlem en rätt att skjuta upp behandlingen av ett ärende på 

dagordningen till en fortsatt föreningsstämma men en annan majoritet än vad som gäller vid 

”fysiska” stämmor då stämman hålls med enbart poströstning ifrågasätter HSB varför det ska 

gälla alla ärenden i förslaget till dagordning, något som skulle ge medlemmar längre gående 

rättigheter än vad föreningslagen ger dem idag. Det är inte rimligt, särskilt inte när det är fråga 

om en tillfällig lagstiftning för en extraordinär situation. HSB anser därför i vart fall att 



 

   

 

 

 

medlems rätt att begära att beslut i ett ärende ska skjutas upp till en fortsatt stämma (förslagets § 

30) bör begränsas till de tre ärenden där denna möjlighet finns i dag, nämligen om fastställelse 

av resultat- och balansräkningarna, om resultatdisposition och om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöterna och vd (LEF 6:13). HSB delar uppfattningen att nuvarande gräns för 

minoritetsskyddet i så fall bör behållas - att en sådan begäran måste stödjas av minst en tiondel 

av samtliga röstberättigade i föreningen. 

 

IKRAFTTRÄDANDE 

Det är positivt att utkastet till lagrådsremiss uttryckligen anger att de nya reglerna kan tillämpas 

på alla stämmor som hålls från och med ikraftträdandet och att bolag och föreningar därför 

redan före ikraftträdandet kan kalla till en stämma i enlighet med de nya reglerna, så länge 

stämman hålls tidigast den dag reglerna träder i kraft. 

 

FRÅGOR 

Frågor med anledning av denna remiss kan ställas till: 

Charlotte Carlsson, förbundsjurist, 010- 442 03 17, charlotte.carlsson@hsb.se  

 

 

Stockholm, dag som ovan 

Anders Lago, ordförande 

HSB Riksförbund 
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