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Sammanställning Motioner årsstämma 2019 brf Studio 58 

Motion 1 - Kameraövervakning 
Motionär: Lena Gustafsson, lgh 1405  
 
Bakgrund från motionär 
Ingen bakgrund har skickats in 
 
Förslag till beslut 

- Att vi sätter upp övervakningskameror i alla entréer, cykelrummet och i förrådet. 
 
Styrelsens svar på motionen: 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen. 
 
Motivering 
Mot bakgrund av de inbrott som skett i föreningen pågår ett arbete med att stärka de så 
kallade skalskyddet. Det betyder att ytterdörrar, lås och brytskydd ses över tillsammans med 
en säkerhetsfirma. Utöver detta kommer även låsta innerdörrar i gemensamma utrymmen 
att ses över för att vad som kan göras för att försvåra för inbrottstjuvar. Varken 
fastighetsskötare och säkerhetsföretagen rekommenderar oss att införa kameraövervakning. 
Inte heller Husjuristerna rekommenderar oss att sätta in kameraövervakning som en första 
åtgärd.  
 
I och med den nya Dataskyddsförordningen GDPR behöver verksamheter som inte utför 
uppgifter av allmänt intresse inte längre tillstånd för kameraövervakning. Dock måste 
verksamheter eller privatpersoner uppfylla kraven om personuppgiftshantering då filmat 
material i övervakningssyfte räknas som en personuppgift. Att hantera personuppgifter och 
behöva möta kraven som GDPR ställer på kameraövervakning anser inte styrelsen som 
rimligt. Den typ av administration, kunskap och krav på lagring och hantering som krävas för 
att införa kameraövervakning och uppfylla lagkraven anser styrelsen sig inte klara av varken 
tidsmässigt eller kunskapsmässigt. Styrelsen anser inte att detta är förenligt med ett privat 
engagemang. Alternativet blir då att lägga ut detta på ett bevakningsföretag (t.ex Securitas 
eller liknande) vilket rimligtvis skulle leda till stora kostnader för föreningen. Detta i 
kombination med kostnaden för den tekniska utrustningen, installation och drift av systemet 
skulle med största sannolikhet medföra avgiftshöjningar.  
 
Brottsförebygganderådet, BRÅ, har tagit fram en rapport från 2018 om 
kameraövervakningens påverkan på brottslighet med titeln: Fungerar kamerabevakning 
brottsförebyggande? (sök på www.bra.se) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den sammanställda forskningen visar att 
kameraövervakning verkar brottsförebyggande i vissa typer av brott och på vissa platser. 
Den positiva effekt som finns tillskrivs dock uteslutande så kallad aktiv kameraövervakning, 
att någon tittar på bilderna i realtid och agerar direkt. Så kallad passiv kameraövervakning, 
när film spelas in och granskas ifall det skett ett brott, har nära noll påverkan i ett 
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brottsförebyggande syfte. För oss är det just passiv kameraövervakning som skulle vara 
aktuellt. 
 
Med den sammanvägda bilden av att vår ekonomiska och juridiska rådgivare Husjuristen, vår 
tekniska förvaltare och underleverantörerinom lås och säkerhet inte rekommenderar 
kameraövervakning i dagsläget samt BRÅs rapport om liten eller ingen effekt är styrelsen 
förslag till stämman att avslå motion ett.   
 

Motion 2 – Förbud mot andrahandsuthyrning via tjänster som Airbnb 
och liknande 
Motionär: Lena Gustafsson, lgh 1405  
 
Bakgrund från motionär 
Vi har sett annonser på Airbnb och mött folk som hyrt, vilket jag inte tycker är lämpligt då vi 
redan har problem med stölder mm. Samtidigt är det ju så att om många lägenheter har 
andrahands (och ev tredjehands) uthyrning och det blir tydligt, påverkar det värdet av 
lägenheterna för alla. Ansvarstagandet för bostadsrätten minskar betydligt och meningen 
med att äga sin bostad i denna bostadsrättsföreningen försvinner (om inte föreningen bara 
ska finnas i spekulationssyfte?).  
 
Fråga är kanske hur vi ska följa upp uthyrandet? Finns det rutiner för det? Eventuellt skulle 
man kunna ändra stadgarna med att "samtycket ska godkännas årligen av styrelsen"? Att vi 
försöker ha kontroll över vem som bor i lägenheterna och har regler för uthyrning. Idag har 
vi andrahand, Airbnb och troligen även tredjehandsuthyrning. 
 
Förslag till beslut 

- Att stämman nekar ansökan från medlemmar om uthyrning av lägenheterna via 
Airbnb eller liknande tjänster för andrahandsuthyrning.  

 
Styrelsens svar på motionen 
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen. 
 
Bakgrundsinformation från styrelsen:  
Redan idag skall all uthyrning via Airbnb eller likdanande godkännas av styrelsen då denna 
typ av uthyrning inte skiljer sig från annan form av andrahandsuthyrning. Styrelsen har inte 
under gångna verksamhetsåret fått in någon ansökning rörande uthyrning på Airbnb eller 
motsvarande utan endast andrahandsuthyrningar till privatpersoner.  
 
Utdrag från de nya stadgarna om stämman antar dessa: 
 

47 § Andrahandsupplåtelse 
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt 
brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Bostadsrättshavare ska 
skriftligen hos styrelsen ansöka om samtycke till upplåtelsen. I ansökan ska skälet till 
upplåtelsen anges, vilken tid den ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas. Tillstånd 
ska lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon 
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befogad anledning att vägra samtycke. Styrelsens beslut kan överprövas av 
hyresnämnden. 
48 § Inneboende 
Bostadsrättshavare får inte låta utomstående personer bo i lägenheten, om det kan 
medföra olägenhet för föreningen eller annan medlem. 

 
Tredjehandsuthyrning är aldrig tillåtet och styrelsen har idag ingen kännedom om någon 
sådan. Har medlemmar information kring detta bör detta förmedlas till styrelsen så åtgärder 
kan sättas in.  
 
Motivering:  
Efter konsultation med Husjuristera rekommenderas föreningen att inte tillåta uthyrning via 
Airbnb eller liknande tjänster med tanke på de juridiska problem som kan uppstå samt på 
Husjuristernas samlade erfarenhet av detta. Enligt Husjuristerna går fler och fler föreningar 
mot att inte tillåta uthyrning av Airbnb för att minimera problem. 
 
Styrelsen håller med motionären i frågan om vad som är syftet med föreningen, nämligen att 
möjliggöra boende för föreningens medlemmar. Styrelsen vill påpeka att det inte finns något 
som tyder på att de inbrott som skett skulle vara sammankopplade med varken den normal 
typen av andrahandsuthyrning som sker i föreningen eller uthyrning via Airbnb. Ytterligare 
stadgeändring än den ändring som ligger som förslag anser inte styrelsen vara nödvändigt 
och skulle dra ut ytterligare på processen att förändra den daterade stadgan.  
 
Med bakgrund av Husjuristernas råd och argumentet om att inte undergräva 
ansvarstagandet i föreningen genom sitt ägan föreslår styrelsen stämman att bifalla motion 
två. 
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