Riksförbundet Enskilda Vägar
2020-09-24
Till
Justitiedepartementet
Ang. lagen (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförandet av stämmor
Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) får härmed inkomma med följande förslag.
1. Den rubricerade lagen bör med hänsyn till rådande förhållanden och den osäkerhet som finns vad gäller
Coronavirusets fortsatta spridning förlängas till åtminstone 2021-12-31.
2. Det undantag som ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar erhållit vad gäller möjligheten till
poströstning på stämma genom bestämmelserna i 4 - 7 §§ i den rubricerade lagen bör också ges
samfällighetsföreningar. Förvisso saknas för närvarande en reglering av möjlighet till poströstning i lagen
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Men, som bekant görs i flera andra avseenden enkla
hänvisningar till regleringar i lagen om ekonomiska föreningar när uttrycklig reglering saknas i SFL. Enligt
REV:s uppfattning bör enkelt, med förebild i gällande bestämmelse i 7 § i lagen, införas en ny regel, t.ex.
som 10 a §, med samma innehåll, d.v.s. med hänvisning till att 6 kap 6 § andra stycket i lagen (2018:672)
också kan användas av samfällighetsförening, om föreningens styrelse så bestämmer.
REV har noterat att det i förarbetena till lagen (t.ex. s. 24 i lagrådsremissen av den 30 april) anges att en
samfällighetsförening har stora möjligheter att själv bestämma om hur en stämma skall genomföras och
som exempel anges möjlighet till elektronisk uppkoppling och poströstningsförfarande. Sådana
förändringar av ett för samfällighetsföreningen normalt stämmogenomförande förutsätter dock
stadgestöd, eller att samtliga medlemmarna frivilligt medger avsteg från gällande stadgar.

Och

stadgeändring förutsätter som minst en stämma med kvalificerad majoritet och inte sällan finns för
föreningar regleringar som förutsätter beslut i två på varandra följande stämmor för ändring av stadgarna.
Den lagreglering som REV föreslår skulle innebära att en samfällighetsförening kan använda poströstning
under 2021 utan att först ändra sina stadgar.
Uno Jakobsson
Ordförande
Riksförbundet Enskilda Vägar är en partipolitisk obunden organisation som har till uppgift att bistå dem som arbetar med den
enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas intressen samt representera dem gentemot politiker,
myndigheter och organisationer. För närvarande har förbundet 12.500 medlemmar, alla enskilda väghållare vars vägar utgör en
viktig del av landets lokala infrastruktur och tillsammans betjänar mer än 1 miljon fastigheter.
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