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Pontus har ordet
Då var det återigen ett nytt år och i Mälardalen har våren börjat knacka på dörren. Dagarna blir ljusare och det är inte längre mörkt när
man åker till arbetet, vilket ger löfte om kommande varmare årstider.

kan träffas igen och genomföra en föreningsstämma på det sätt som vi alla vill att de ska
vara. Kontakta er förenings ekonom så hjälper
de er med poströstningsformulär och protokoll.

Hos oss pågår under våren ett intensivt arbete med årsredovisningar, revisioner och
föreningsstämmor. Ett arbete som kommer
pågå långt in i juni. Som vi befarade så kommer vi inte denna vår kunna hålla föreningsstämmor som vanligt. Den världsomfattande
pandemin håller fortfarande oss i sitt grepp.

På vår byggavdelning arbetar man för fullt
med att ta fram nya och uppdatera gamla underhållsplaner. En underhållsplan är, som jag
ser det, ett utmärkt verktyg för styrelserna att
ha beredskap för framtida underhållskostnader och därmed också ett måste för att göra
en bra budget. Har ni ingen underhållsplan
idag så ta er en allvarlig funderare om inte
det är dags även för er förening. Andra projekt som byggavdelningen arbetar med är balkongutbyggnader, fönsterbyten samt förbättringsåtgärder på ventilation och värmeanläggningar. Inget projekt är för litet eller för stort.
Kontakta dem gärna om ni har några planer i
er förening.

För att underlätta för de föreningar som ska
hålla sina föreningsstämmor i vår har vi tagit
fram mallar för röstningsformulär och protokoll. Att hålla stämma genom poströstning är
inte optimalt men är ett sätt att uppfylla de
regelkrav som finns enligt stadgar och lag och
samtidigt kunna göra det utan risk att någon
blir smittad. Vi måste alla väga vad som är viktigt och vad som i slutet verkligen betyder något och då är liv och hälsa det som väger
tyngst. Jag vill därför uppmana samtliga att i
år skjuta på de där frågorna som man kanske
skulle vilja sitta i samma rum och diskutera
igenom ordentligt innan föreningen fattar beslut. Ta dem nästa år då vi förhoppningsvis

Avslutningsvis vill jag tacka för visat förtroende under det gångna året och ser fram
emot ett gott samarbete det kommande året.

Pontus Gunnarsson, VD
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Vattenskador i en bostadsrättsförening – Vad gäller?
Vattenskador är kanske en av de vanligaste skadorna som en bostadsrättsförening kan råka ut för. Anledningarna kan
vara många men när skadan väl uppkommer gäller det att agera snabbt så att inte
vattenskadan förvärras. Det kan lätt uppstå konflikt mellan bostadsrättsföreningen
och bostadsrättshavaren (medlemmen)
hur skadan ska hanteras. Vi ska här försöka klargöra vad som gäller vid vattenskador för såväl föreningen som för medlemmen.
Det viktigaste är att agera snabbt. Har en
vattenledning brustit finns ingen tid att
förlora. Detta måste åtgärdas omgående
och vem som ska stå för kostnaderna kan
ibland få lösas i efterhand. Vid mindre
akuta vattenskador som till exempel en
skada som uppkommit smygande på
grund av dåligt tätskikt, finns mer tid för
undersökning av skadan och vem som ska
betala för vad.
Alla skadedrabbade ska i första hand anmäla vattenskadan till sitt försäkringsbolag. Det innebär att bostadsrättsföreningen kontaktar sitt försäkringsbolag där man

har sin fastighetsförsäkring och medlemmen kontaktar sitt försäkringsbolag där
man har sin bostadsrättstilläggsförsäkring
och hemförsäkring. En skadereglerare
från försäkringsbolagen kommer då ut till
platsen för att bilda sin uppfattning av
skadan och skadans orsak. Vad skaderegleraren kommer fram till är avgörande
för hur kostnaderna kommer att fördelas.
Enligt Bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla sin lägenhet i gott skick. Normalt ingår väggar,
golv och tak, som inredning och utrustning av kök, badrum och övriga utrymmen i lägenhetsunderhållet. Skador som
drabbar fastighetens övriga delar ansvarar
bostadsrättsföreningen för som till exempel stamledningar, ventilation och yttre
underhåll men för att vara på den säkra
sidan, titta i föreningens stadgar. Där regleras ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmen. Tydliga och klara
stadgar underlättas för alla inblandade
parter.
Forts. sid 5
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Bostadsrättsföreningens tre viktiga
ansvarområden .
Utredning: Vid indikation på fukt behöver
föreningen undersöka saken.
Utrivning: Om fukt trängt igenom måste
utrivning göras för att komma åt det fuktskadade området. Vanligtvis tar föreningen
hand om hela utrivningen.
Uttorkning: Sist men inte minst måste föreningen se till att avfuktningsutrustning
kommer på plats. Det är föreningen som
står för den elkostnad som uppstår i samband med det.

Därefter lagar föreningen det som föreningen ansvarar för, vilket regleras i stadgarna. Det kan röra sig om en trasig brunn
eller avloppsrör. Det är viktigt att komma
ihåg att föreningen inte ansvarar för återställande av tätskikt, ytskikt eller inredning.
Gränsdragningen mellan vad föreningen
ansvarar för och vad medlemmen ansvarar
för framgår av föreningen stadgar. Det är
alltså de som styr ansvarsfördelningen mellan förening och medlemmen och därmed
hur mycket var och en ska betala efter en
skada. Ansvaret kan ändras om det fram-

kommer att skadorna orsakats på grund av
att någon varit vårdslös.
Det är att rekommendera att föreningen
och medlemmen tecknar varsitt avtal med
en entreprenör för att åtgärda skadorna.
Föreningens entreprenad åtgärdar det som
enligt stadgarna ska göras och därefter tar
medlemmens entreprenör vid att åtgärda
ytskiktet. Det kan med fördel vara samma
entreprenör men med två olika avtal, ett
för föreningen och ett för medlemmen. På
så vis behöver ingen tvist mellan förening
och medlem uppstå för hur kostnaden ska
fördelas i efterhand.
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Vad menas med byggherre
Med byggherre menas enligt Plan- och
bygglagen ”den som för egen räkning utför
eller låter utföra projekterings-, byggnads-,
rivnings- eller markarbeten” (Kortfattat
den som äger bygglovet). Exempel på ansvar som åligger byggherren enligt lagstiftning är bland annat punkter som berör:
•
•
•
•
•

Arbetsmiljölagstiftning
Upphandlings- och skattelagstiftning
Ordning- och säkerhetslagstiftning
Kulturmiljölagstiftning
Plan- och Bygglagstiftning

Vad gäller då för våra föreningar?
Våra föreningar är i avtal med MBF Byggavdelning, så kallad beställare.
Byggherren är oftast fastighetsägaren men
kan även vara en förvaltare av fastigheten.
Plan- och bygglagen ställer en del krav på
byggherren – vilket är väldigt viktigt att
vara medveten om.
Byggherren har det fulla ansvaret för att
byggverksamheten och den färdigställda
byggnaden eller anläggningen uppfylls gällande föreskrifter och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt.
En byggherre har också till ansvar att säkerställa att erforderlig kompetens och re-

surser finns för att genomföra projektet.
Byggherren är även skyldig att utse en kontrollansvarig enligt PBL och tillhandahålla
elektroniskpersonalliggare enligt skatteförfarandelagen.
Byggherren ansvarar också för att försäkringar finns och att anlitad entreprenör har
de försäkringar som krävs.
Försäkringar som krävs är alltså:
•
•
•

Färdigställandeskydd
Ansvarsförsäkring
Entreprenadförsäkring

Skulle något gå snett är det du som byggherre som normalt ställs till svars om gällande bestämmelser inte följs.
På avdelningen för teknisk förvaltning hjälper vi er bostadsrättsförening med allt det
praktiska! Våra byggnadsingenjörer är specialiserade mot konsulttjänster för just bostadsrättsföreningar, och har alla lång erfarenhet av upphandling och projektledning
för både större och mindre byggprojekt.
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Tips och idéer för styrelsen när medlemmar vill
göra större renoveringar i sina lägenheter.
Det händer att vi får in artiklar från styrelsemedlemmar som de vill ska publiceras i
MBF-Nytt. Denna artikel är skriven av Christer Olsson från Brf Vasapalatset.
Det är av flera skäl angeläget att styrelsen känner till
när en medlem står i begrepp att genomföra större
renoveringar/
ombyggnationer. Här följer
några idéer för ett bra resultat.

föra omfattande renoveringar eller ombyggnadsarbeten, det kan t ex vara
badrum– och köksrenoveringar eller rivning av väggar mm så måste detta
utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Det bör betonas att detta
gäller bara väsentliga förändringar som kräver styrelsens godkännande. Exempel på sådana förändringar är t ex ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, gas eller
vatten.

I dessa fall bör kontakt tas
med MBF – det är ju betydelsefullt att inget lämnas
åt slumpen och det gäller ju
för såväl medlemmen som
för föreningen.

Enligt bostadsrättslagen 7
kapitel 7 § ska föreningen
lämna tillstånd om det inte
är av påtaglig skada eller
olägenhet för föreningen.
Detta betyder dock inte att
föreningen kan ställa krav
på medlemmen som ska
renovera.
Om en medlem vill genom-

Ordningsregler
Tydliga ordningsregler underlättar kommunikationen
mellan styrelsen och medlemmarna. Reglerna bör
förstås finnas innan en
större renovering påbörjas
så att grannarna känner sig
väl informerade. Ingen gillar att det bankas, spikas
och slamras sent på kvällarna och speciellt svårt kan
det förstås vara för de familjer som har småbarn.

För allas trevnad bör styrelsen t ex fastställa regler när
renoveringsarbeten
får
utföras. Detsamma kan
gälla var såväl skräp som
byggnadsmaterial får ställas
och hur länge det kan stå
kvar. Om inte dessa enkla
regler följs skapar det lätt
irritation mellan de boende.

Hur går styrelsen då tillväga för att få ett bra
grepp om vad som ”är
på gång?”
Det enklaste sättet är att
använda en blankett som
medlemmarna får lämna in
till styrelsen för godkännande eller om styrelsen så
anser enbart för information.
Här följer ett förslag på vad
som kan vara bra för styrelsen att tänka på.

Forts. sid 8
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Intyg och certifikat: Det
finns flera olika typer av renoveringar som kräver speciella certifikat och behörighet hos entreprenörerna.
Det kan exempelvis gälla
för elarbeten och förändringar i våtutrymmen. Det
är viktigt att kontrollera att
dessa behörigheter är giltiga, se faktarutan för några
certifikat och hur de kan
kontrolleras.
Regler och lagar: Vad säger
bostadsrättslagen och vad
står det i stadgarna? När
krävs styrelsens godkännande? Styrelsens godkännande krävs när det gäller
väsentliga förändringar. Det
kan t ex gälla när medlemmen vill ändra ledningar för
avlopp, värme, gas eller
vatten. Om medlemmen vill
riva bärande väggar bör
styrelsen kräva att medlemmen engagerar en entreprenör/konstruktör
som
skriftligt i avtal garanterar
att fastigheten inte påverkas. Viktigt att komma ihåg

MBF informerar
är att styrelsens godkännande krävs också när det
gäller badrums- och köksrenoveringar eftersom denna
typ av förändringar så gott
som alltid påverkar föreningens ledningar för avlopp och värme. Fler exempel finns, styrelsebeslut
krävs för att medlemmen
ska få flytta eller ta bort ett
eller
flera
element
eftersom det kan påverka
fastighetens värmesystem.
Likhetsprincipen ska tillämpas dvs enkelt uttryckt att
styrelsen ska behandla alla
medlemmar lika. Det är viktigt att styrelsen funderar
på de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut
och att en konsekvensanalys bör göras i varje enskilt
fall. Förutsättningarna kan
vara så olika att en medlem
kan få flytta sitt kök/
badrum men en annan
medlem får avslag på sin
ansöka, det är anledningen
till att likhetsprincipen bör
utredas i varje enskilt fall.

Renoveringsregister
”Koll på historien.” Om föreningen för ett renoveringsregister över de renoveringar som har genomförts i lägenheterna så har
man kontroll på renoveringshistorien t ex vad som
genomförts och när förändringarna genomfördes och
vilket företag som genomförde renoveringarna. Ett
tidigare styrelsebeslut kan
komma att påverka framtida beslut.

Viktigt att ta professionell hjälp vid oklarheter.
Slutligen så kan det inte
nog betonas att om en
medlem vill genomföra en
större renovering t ex byte
av kök/badrum, ändra dragning av ledningar och
t ex rivning av bärande väggar så är det bästa att anlita
professionell hjälp genom
MBF.

Forts. sid 9
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Faktaruta:
•

För elarbeten se, elsakerhetsverket.se
”Elsäkerhetsverket är en svensk förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor inom elområdet och sorterar under Infrastrukturdepartementet. Elsäkerhetsverket bildades år 1993”

•

Säker Vatten AB se, sakervatten.se
”Har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att
kontrollera och auktorisera VVS-företag”

•

AB Svensk Våtrumskontroll GVK se, gvk.se
”Ger kunskaper om branschregler för privatpersoner, entreprenörer, byggherrar
och arkitekter”

•

Byggkeramikrådet (BKR) se, bkr.se
”Sveriges stora auktoritet på kakel och klinker”
Artikeln skriven av:
Christer Olsson, BRF Vasapalatset

Var noga med att fakturan är rätt utställd
Enligt lag ska en faktura innehålla köpare
och säljares namn och adress samt ett antal andra uppgifter. Vi på MBF får många
fakturor som hör till någon förvaltad förening men som är utställd till MBF. Vi får då
enligt lag inte ta in fakturan i föreningens
bokföring även om vi vet vilken förening
som avses utan måste kontakta föreningens leverantör och be dem skicka dels en
kreditfaktura och dels en ny faktura till rätt
fakturamottagare. En korrekt adresserad
faktura ser ut så här:

Föreningens namn
C/O MBF
Källgatan 14
722 11 Västerås
Kom ihåg att ni kan med fördel be era leverantörer skicka fakturan med e-post till:
faktura@mbf.se
men även då måste fakturan vara rätt
adresserad, d v s utställd på föreningen.
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Ändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar
Vid årsskiftet trädde en förändring i Lagen
( 1987:667 ) om ekonomiska föreningar i
kraft. Förändringen påverkar bostadsrättsföreningar. Den förändring som införts innebär att en minoritet om minst 10 % av
medlemmarna kan, utan att frågan behandlats på föreningsstämma, begära att
Bolagsverket utser en särskild granskare.

I vissa fall, om granskningen är uppenbart
obefogad, kan de som begärt granskningen bli ersättningsskyldiga för de kostnader
föreningen haft för den särskilda granskaren.
Läs mer på Bolagsverket

Individuell mätning och debitering av uppvärmning och
tappvarmvatten
Regeringen beslutade i november 2019
om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader som innebär att krav
ställs på installation av mätare för värme
och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i
flerbostadshus. Dessa krav börjar gälla den
1 juli 2021.

Ytterligare regler finns såsom att den som
äger ett flerbostadshus och som efter den
1 juli 2021 tänker utföra en ombyggnad
som innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av
befintliga installationer för tappvarmvatten ska installera system för IMD av
tappvarmvatten.

De byggnader som omfattas av IMD för
uppvärmning är de flerbostadshus som Läs mer: Individuell mätning och debitehar sämst energiprestanda. Förbrukar ni ring av uppvärmning och tappvarmvatten mer än 200 Kwh/kvm/år så måste ni enligt Boverket
förordningen installera IMD.
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Budgetförslag
Snart påbörjas arbetet med våra
föreningars budgetförslag för räkenskapsåret 2020/2021. Det gäller de
föreningar med bokslut 30 juni.
Budgetförslaget 2020/2021 samt
prognos för innevarande år kommer
att skickas från MBF i början av maj,
då vi beräknar att alla budgetförslag
ska vara klara. Budgetförslaget skickas ut via e-post eller brev.

koll skriva under räkenskapsåret.
Det gäller årsstämmoprotokoll, konstituerande protokoll samt alla styrelseprotokoll inkl. bilagor.
Om föreningen har en underhållsplan som MBF inte tagit del av ber vi
er skicka in den till oss.

Det är viktigt att styrelsen protokollför att budgeten är behandlad och
vad ni har beslutat angående årsavDärefter är det lämpligt att styrelsen gifterna.
bokar in ett styrelsemöte för beDet är styrelsens uppgift att skriftligt
handling av budgetförslaget.
meddela föreningens medlemmar
Om ni vet något som kan påverka om en eventuell förändring av årsbudgeten så meddela er ekonom så avgiften innan avierna skickas ut.
det kommer med i budgetförslaget.
Se också till att skicka in alla proto-
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Årsstämma med enbart poströstning.
För att underlätta för föreningar att hålla styrelsen om ni vill hålla stämman genom
sin föreningsstämma utan att riskera poströstning.
spridning av det virus som orsakar covid19 ger en tillfällig lag styrelsen möjlighet Det behöver finnas ett förslag på:
att besluta att medlemmarna ska kunna 
Val av stämmoordförande
utöva sin rösträtt per post före stämman,

Val av sekreterare
samt att medlemmarna inte ska ha rätt

Val av två justeringsmän
att närvara vid stämman personligen.
Beslut om styrelsearvode
MBF kan hjälpa er med de anpassningar 
av handlingarna som krävs inför stäm- 
Val av styrelseledamöter och suppleman, som anpassning av kallelse och
anter
framtagande av poströstningsformulär.

Val av revisor
Det måste också finnas ett förslag till beVal av valberedning.
slut på varje punkt som medlemmarna 
kan ta ställning till. Denna metod kan tilllämpas även av större föreningar, där
Som vanligt behöver vi få in eventuella
andra alternativ som till exempel en digimotioner som ni fått in.
tal stämma kan vara svårare att genomföra.
I poströstningsformuläret ska det finnas Ta kontakt med er ekonom om ni fundeförslag som era medlemmar kan ta ställ- rar på att ha er ordinarie årsstämma med
ning till. Dessa förslag behöver vi få in av enbart poströstning.
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Anslagstavlan

Ny medarbetare på MBF
I januari fick vi en ny medarbete till vår byggkonsultavdelning. Vi välkomnar Sheraz
Al Hasan. I det tidigare yrkeslivet har Sheraz jobbat i ca 10 år med byggkonstruktion
och arkitektur och fördjupat sig inom byggteknik. Sheraz har jobbat med både
stora och små projekt, både nybyggnation och ombyggnation. Att jobba med projektering och problemlösning tycker Sheraz är roligaste momentet i byggprocessen.
På MBF kommer Sheraz att upprätta och följa upp underhållsplanerna för bostadsrättsföreningarna, ge teknisk rådgivning och jobba med projektledning.

Avgifter/hyror
MBF aviserar hyror och avgifter kvartalsvis. För att hinna lägga
in ändringar måste vi få besked enligt följande:
Avier för månad:
juli, augusti, september

Meddela ändringar senast:
2021-05-27

Utbetalning av
arvoden

v. 13

1 april

v. 14

5 april

v. 17

30 april

v. 19

12 maj

Utbetalning av arvoden och
övriga ersättningar sker alltid i samband med löneutbetalning den 25:e varje månad. Inkommer betalningsunderlag före den 7:e i månaden hinner utbetalning
under våren ske samma månad. UtbeÖppet 08:00-13.00
talning av arvode görs via
kundportalen eller via vår
Stängt
blankett som ni finner på
Öppet 08:00—13:00
vår hemsida.
Öppet 08:00—13:00

V. 19

13 -14 maj

Stängt

Ändrade öppettider
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MBF tipsar mat!

Italiensk kycklingpasta
4 portioner
300 g pasta (spagetti eller tagliatelle)
150 g färsk bladspenat
2 st kycklingfilér (ca 400g)
2 st vitlöksklyftor
6-8 soltorkade tomater
1 tsk salt
1 krm svartpeppar
2,5 dl grädde
Tillagning
1. Koka pastan.
2. Skär kycklingen i små bitar.
3. Skala och hacka vitlöken. Grovstrimla soltorkade tomaterna och bladspenaten.
4. Bryn kycklingen i smör i en stekpanna.
Krydda med salt och peppar.
5. Rör i vitlök, soltorkade tomater, bladspenat
och grädde.
6. Låt koka ihop i några minuter.
7. Servera såsen med pastan.

15

MBF personal

LÄR KÄNNA VÅR PERSONAL MED
5 SNABBA FRÅGOR

Fem snabba
I det här numret lär vi
känna Carolina Jeppsson. Arbetar främst
med stämmoplanering
men är även avbytare i
receptionen samt ansvarig för sociala medier och MBF-Nytt.
Har arbetat på MBF i
snart 5 år.
1.

Fem snabba
Det här är Jon Brändström. Arbetar som
fastighetsekonom på
MBF. Har jobbar här i
8 år och trivs bra med
sina uppgifter och sina
kollegor.

1.

Äta hemma eller äta ute?

Det är mycket mörka färger. Jag är inte
så modemedveten men gillar när det är
enkelt.

Äta ute
2.

Vilken är din senaste bok du läste?
Det måste ha varit någon Lasse Majas detektivbyrå jag läst för barnen.

2.

Är du född i Västerås?

3.

Nej, är född och uppvuxen i Tyresö,
Stockholm
4.

Bada eller duscha?

Har du någon tatuering?
Nej

Hur många gånger har du flyttat?
Sex gånger, om man räknar hela livet.
Nu trivs jag bra i Brf Slottsträdgården 1!

4.

Bada
5.

Vilken årstid föredrar du helst?
Sommar så klart! Tre anledningar, sol,
värme och semester.

Läser alldeles för sällan egna böcker.
3.

Vilken färg är dominerande i din garderob?

Godis eller chips?
Choklad!

5.

Vilken stjärntecken är du född i?
Vädur, men jag tror inte på astrologi.
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MBF informerar

Ersättning vid karens
Regeringen har beslutat att ersättning för karensdag ska gälla tillfälligt, från och
med 11 mars 2020 till och med 30 april 2021. Det innebär att du som har varit sjuk och
fått ett karensavdrag från 11 mars 2020 eller senare kan få ersättning för karensavdraget.
Den enskilde ansöker detta genom att logga in på ”Mina sidor” på fk.se.

Lägre avgifter för 19-23 åringar
Från och med den 1 januari 2021 sänks arbetsgivaravgifterna för ungdomar födda 19982002 till 19,73 procent. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor
per månad och arbetsgivare. För ersättning över 25 000 kronor betalar du arbetsgivaravgifter med 31,42 procent. Reglerna är tillfälliga och gäller till och med 31 mars 2023.

Tävla och vinn!
Vinn en trisslott genom att svara rätt på frågan.
Vart regleras ansvarsfördelningen mellan medlemmen och
föreningen när en skada uppstår?
1) I stadgarna
X) Hos styrelsen
2) I föreningens ordningsregler

Om MBF-NYTT
MBF-NYTT utkommer
4 gånger per år av
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning och publiceras på vår hemsida.
Kontakta oss:

Maila in ditt namn och svaret på frågan senast den 31/5
2021 till: carolina.jeppsson@mbf.se. Märk ”Tävling” i ämnesfältet. En vinnare lottas ut bland de rätta svaren och
presenteras i nästa nummer.
Vinnaren från nummer 4 2020 är: Åke Bollö
Rätt svar på frågan i förra numret av MBF-Nytt var alternativ 2. Att de är underskrivna.

info@mbf.se
021-40 33 00
www.mbf.se
Följ MBF på sociala
medier
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Faktarutan

KPI (Konsumentprisindex)
Oktober 2020

336,97

Oktober 2019

336,04

Oktober 2018

330,72

Prisbasbelopp 2021

48 600 kr

Referensränta

0,00%

2021-01-01-2021-06-30

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken.
Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli.
Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående
halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.
Arbetsgivaravgift 2021

10,21% *
19,73% *
31,42%
10,21%
0,00%

för personer födda 2003-2005
för personer födda 1998 –2002
för personer födda 1956-eller senare
för personer födda 1938-1955
för personer födda 1937 eller tidigare

* vid en lön på maximalt 25 000 kr per månad
Särskild löneskatt 2021

24,26%

AMF arbetare 2021

4,99%

Sjuklöneperiod

Föreningen står för 80% av lönen de första 14
dagarna.

Milersättning 2021

Den skattefria milersättningen är 18,50 kr/mil

