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”Det finns ständigt nya utmaningar. När akutläget 
med fler bostäder lösts (och det kommer att dröja 
länge!) så står miljösatsningar, äldreboendet och

utvecklandet av olika ägandeformer på tur...”Av: Eva-Lotta Sigurdh
Foto: Peter Nordahl
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Man måste inte tycka om 
allt, men det måste vara 
högt i tak för olika sma-
ker. Och förstås också 
finnas förutsättningar 

för att kunna bygga olika.
Att skapa sådana förutsättningar är en 

av ambitionerna som vår nye bostadsmi-
nister har. Vid sidan av att öka nyproduk-
tionen, stärka hyresrätten, få bukt med 
miljonprogrammet och främja andra-
handsuthyrningen, förstås...

Ja, det är ett gediget arbete som ligger 
framför Stefan Attefall, vår nyligen till-
satte bostads- och civilminister.

Men inget av detta märks utanpå. Tvärt-
om är det en förvånansvärt avslappnad 
och uppsluppen minister som möter upp 
på Regeringskansliet Rosenbad. Han har 
nära till skrattet, på det där lite lågmälda, 
men samtidigt medryckande sättet.

– Jag är känd för att vara en glad och 
förnöjsam prick. Men en del tycker att jag 
har jobbig humor, tillägger han och skrat-
tar gott.

Vi träffas en tisdag, den ”vanligaste” 
av ministerns veckodagar. Då är det fasta 
möten schemalagda i stort sett hela da-
gen.

Onsdagarna, däremot, är resdagar, vil-
ket oftast innebär spännande studiebesök 
på till exempel byggarbetsplatser eller i 
miljonprojektområdena. På torsdagarna 
är det tillbaka till Stockholm igen för 
regeringssammanträden och fredagarna 
ägnas åt partiinterna möten, kombinerat 
med besök utanför huset. 

Som en ”jämn smet” över hela veckan 
ligger sådant som media, uppvaktningar 
och myndighetsbesök.

Oftast är arbetsdagarna långa, ända 
fram till nio-tio om kvällarna. Men hel-
gerna försöker han hålla fria för familjen 
och privatlivet i Jönköping.
Några månader har gått nu... Hur väl 
tycker du att du har vuxit i din bostads-
ministerkostym?

– Ganska bra, tycker jag. Jobbet känns 
spännande och det ska bli kul att göra av-
tryck på det här området.
Har det blivit som du tänkte dig så här 
långt?

– Både ja och nej. Det har varit minst 
lika stimulerande som jag hade hoppats 
på, men ibland går det lite väl trögt i för-
handlingsmaskineriet... Jag är en person 
som vill att saker ska hända snabbt!
Som vad då?

– Först och främst måste vi få igång ett 
långsiktigt varaktigt byggande. Vårt stora 
problem är ju bostadsbristen. Flera pro-
jekt är redan i gång, men mycket återstår 
att göra.

– En stor anledning till att det byggts så 
lite nya bostäder i Sverige under många 
år är det krångliga regelverket för byg-
gande, säger Stefan Attefall, varvid det 
är av högsta prioritet att detta förenklas 
snarast möjligt. 

– Med arkitektonisk frihet och högt i 
tak på det estetiska planet, så skulle det 
också bli mycket roligare bostäder! Tänk 
om den frihet som ändå är på väg att in-
förlivas nu hade funnits när miljonpro-
grammet byggdes. Vad mycket trivsam-
mare dessa områden skulle ha varit då...

Därmed inte sagt att det inte skulle ha 
funnits några problem, understryker Ste-
fan Attevall:

– Självfallet löser vackra bostäder vare 
sig arbetslöshet eller integrationsproble-
matiken, men boendemiljön har definitivt 
betydelse för människors välmående.

Bortsett från att husen inte är särskilt 
snygga, så har åratal av eftersatt under-
håll nu lett till ett skriande behov av upp-
rustning. Frågan är bara vem som ska stå 
för kalaset.
Ja, vad har du för svar på det? Vem 
ansvarar egentligen för miljonpro-
grammet?

– Det ekonomiska ansvaret för upp-
rustningen ligger definitivt på fastighets-
ägarna, men det är statens roll att stötta 
och hjälpa så att förutsättningarna blir de 
bästa. För att kunna göra detta måste vi 
först göra en ordentlig analys av proble-
men i områdena, vilket vi med alla studie-
besöken är mitt uppe i nu.

Stefan Attefall är intresserad av makro-
perspektivet av bostadsfrågorna och me-
nar att bostadspolitiken är en central del 

Fastighetsfakta  träffar 
Stefan Attefall på 
Regeringskansliet 

Rosenbad.

Självfallet löser vackra bostäder vare sig
arbetslöshet eller integrationsproblematiken, 
men boendemiljön har definitivt betydelse för 

människors välmående.
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av den totala ekonomiska politiken. Den 
som inte har något jobb har inte heller 
råd att flytta dit jobben finns och där job-
ben och studiemöjligheterna finns, finns 
inte den arbetskraft och kompetens som 
behövs... En ond cirkel, alltså, som häm-
mar hela tillväxten – och på samma sätt 
främjar den, om vi får bukt med bostads-
situationen, betonar han.

Särskilt påtagliga är som bekant bo-
stadsproblemen i storstäderna och på stu-
dentorterna.

– Så, återigen, vi måste få fram fler bo-
städer! Och bostäder som människor har 
råd att bo i!
Men hur då?

– Förutom nyproduktionen, som nu är 
i gång med flera stora projekt som exem-
pelvis det jättelika Hagaprojektet i Stock-
holm och 260-bygget i Skövde, så måste 
fler parallella åtgärder till. En sådan åt-
gärd är att främja uthyrning av privatbos-
täder, för att kunna utnyttja det befintliga 
beståndet bättre.

Ett första steg togs vid årsskiftet då av-
draget för uthyrning av privatbostäder 
höjdes till 18 000 kronor. Stefan Attefall 
har dock som målsättning att kunna hyra 
ut upp till halva privatbostaden skatte-
fritt. 

– 55 000 bostadstillfällen skulle kunna 
skapas bara i Stockholmsregionen genom 
gynnsamma regler för andrahandsuthyr-
ning!

En liten bit på väg, alltså, men långt 
kvar... Och det finns tyvärr en dimension 
till i den här problematiken bortsett från 
det ekonomiska, menar Stefan Attefall:

– Vi svenskar är så rädda för att både 
släppa in okända i våra hem och också att 
själva kunna tänka oss att bo hemma hos 
någon vi inte känner.
Skulle du själv kunna tänka dig att hyra 
ut i andra hand?

– Självklart! Vi hade inneboende när 
jag växte upp och det fungerade alldeles 
utmärkt.

Förutom nyproduktionen och andra-
handsuthyrningen, så måste även hyres-
rätten stärkas för att vi ska få verklig bukt 
med bostadsbristen, betonar Stefan Atte-
fall. Just hyresrätten har en särskilt viktig 
roll ur makroperspektiv, menar han, efter-
som denna form av boende är överlägset 
alla andra i fråga om flexibilitet. Först 
med en lyckad hyresmarknad kan män-
niskor smidigt och utan att ruinera sig 
bosätta sig där arbete finns.

– Här måste vi skapa bättre förutsätt-
ningar för hyresvärdar och hyresgäster 
att komma överens om till- och frånval i 
hyreskontrakt – något som bidrar till att 
göra hyresrätten än mer intressant att in-
vestera i och äga.

Stefan Attefalls ambition är också att 
hyran ska utgå mycket mer från lägen-
hetens skikt än från när fastigheten 
byggdes: 

– Min strävan är alltså att hyressätt-
ningen ska bli mer differentierad och jag 
tycker redan att vi har kommit en god bit 
på väg.

När vi kommer in på Stefan Attefalls 
eget boende, så kräver just nu hans arbete 
att han bor på två olika ställen – arbets-
lägenheten i Stockholm under veckorna 

STEFAN
ATTEFALL
Är: 50 år.
Född: Lycksele, 
Västerbottens län.
Yrke: Är civil- och 
bostadsminister 
sedan septem-
ber 2010. Sitter 
dessutom i Krist-
demokraternas 
partistyrelse.
Bor: I ett stort, 
rymligt hus i 
Jönköping (och i 
lägenhet i Stock-
holm i veckorna).
Bakgrund: Riks- 
och kommunpoli-
tiker sedan unga 
år. Under förra 
mandatperio-
den ordförande 
för riksdagens 
finansutskott och 
gruppledare för 
Kristdemokra-
terna i riksdagen. 
I olika omgångar 
chefredaktör för 
tidningen Krist-
demokraten och 
en gång i tiden 
ordförande för 
Kristdemokrater-
nas ungdomsför-
bund. 
Utbildning: En fil 
kand i statskun-
skap och natio-
nalekonomi.
Familj: Hustrun 
Cecilia och tre 
barn i åldrarna 14, 
11 och 9 år.
Äter: Helst palt. 
Samt barnsligt 
förtjust i små-
godis.
Dricker: Kall 
öl och dubbel 
espresso.
Intressen: 
Skidåkning, löp-
ning och hockey 
bockey.
En perfekt helg: 
Fredagsmys med 
familjen, delta i 
barnens sportak-
tiviteter, enga-
gemang i kyrkan 
och hockey 
bockey-spel med 
gubbarna på sön-
dagskvällarna.

Fredagskvällarna ägnas med fördel åt soffmys, tacos och Let’s Dance. ”Precis som alla andra”, säger 
han.
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Maryam Yazdanfar
Ordförande i riks-
dagens civilutskott

– Att det byggs 
mer och att de 
gamla bostäderna 
moderniseras. För 
jobbens, tillväx-
tens, miljöns och 
drömmarnas 
skull.

Jeanette
Gustafsdotter
VD Mäklarsam-
fundet

– Jag skulle vilja 
att bostadsminis-
tern fokuserar 
på åtgärder som 
minskar efterfrå-
gan av boende där 
det är bostadsbrist, 
till exempel Stock-
holms innerstad. 
En sund bostads-
marknad kan bara 
uppkomma om 
det finns boende. 
Om det inte går att 
bygga mer i inner-
staden kan detta 
lösas genom att 
bygga i närområde 
med fungerande 
infrastruktur.

Vilken 
fråga 

tycker du 
är viktigast 
för bostads
ministern och 
varför?

och det ”riktiga” hemmet, villan i Jönkö-
ping om helgerna.
Hur gör du för att skapa ett så trevligt 
boende på båda ställen som möjligt?

– I Stockholm räcker det med en skön 
säng och fåtölj. Och en TV, förstås. Är inte 
den piffiga typen... Det viktigaste är att 
ha något eget och slippa prata med någon 
när jag kommer hem från jobbet.

Hemma i Jönköping är det annorlunda. 
Där representerar den rymliga villan av-
koppling och samvaro med familjen, som 
består av hustrun Cecilia och de tre bar-
nen mellan 9 och 14 år.

– Vi flyttade dit eftersom min hustru är 
därifrån och nu håller vi som bäst på att 
renovera rum för rum. Cecilia står för den 

goda smaken, men jag tror att jag är gan-
ska bra på att se helheten. Och är väl inte 
helt opraktisk heller...

Ja, med en far som var båtbyggare har 
han i alla fall lärt sig att hantera en ham-
mare, avslöjar han ödmjukt. Kanske har 
han även fått sitt estetiska sinnelag och 
fascination för annorlunda byggnader 
härifrån. Hur som helst så har det i alla 
fall inneburit att det senaste i raden av 
projekten där hemma nu står färdigt – det 
stora ”mysrummet”, vars viktigaste möbel 
är en jättelik familjesoffa. 
Men har du verkligen tid med sådana 
här projekt?

– Jag är glad att ROT-avdraget finns. 
Utan det hade det nog varit svårt. Vi har 

Stefan Attefall försöker hålla formen genom hockey och löpning. Förra året sprang han Stockholm 
Marathon på 5.01.
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Förutom nyproduktionen, som nu är i gång med 
flera stora projekt som exempelvis det jättelika 

Hagaprojektet i Stockholm och 260bygget i 
Skövde, så måste fler parallella åtgärder till.
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Irene Fällström
Näringspolitisk 
expert, Fastighets-
ägarna

- Den vikti-
gaste frågan för 
bostadsminis-
tern är att skapa 
förutsättningar för 
en fungerande hy-
resmarknad, inte 
minst i våra till-
växtregioner. Den 
bostadsbrist som 
idag råder i cirka 
hälften av landets 
kommuner har 
blivit ett hinder för 
såväl samhällets 
som individens 
utveckling. Män-
niskor blir alltmer 
rörliga för studier, 
jobb och byte av 
familjekonstella-
tioner – hyresrät-
ten efterfrågas av 
människor i livets 
olika skeden, inte 
minst av unga och 
den växande äldre-
generationen. 

Danielle
Zachrisson
Bostadspolitisk 
samordnare www.
jagvillhabostad.nu

– Jag tycker att 
bostadsministern 
ska prioritera ett 
ökat och differen-
tierat bostadsbyg-
gande. Bristen 
på bostäder är 
grunden till de 
problem som vi 
ser på bostads-
marknaden idag. 
Situationen på 
bostadsmarkna-
den påverkar i sin 
tur flera andra 
politikområden, 
som arbetsmark-
naden. Det ensid-
iga byggandet 
gör att bristen på 
yt- och kostnads-
effektiva lägen-
heter kvarstår, 
medan homo gena 
områden byggs 
och ökar boende-
segregationen.

Kurt Eliasson
VD, Sabo

– Att skapa 
balanserade 
ekonomiska villkor 
mellan upplåtel-
seformerna. På 
grund av skatterna 
är det i dag 2 000 
kronor dyrare att 
bo i en hyresrätt 
jämfört med en 
villa eller bo-
stadsrätt. Det är 
orimligt. Reger-
ingen borde införa 
moms på hyran, 
skattefria under-
hållsfonder samt 
slopa fastighets-
skatten.

Åke Johansson
Presschef, HSB

- I Sverige har 
vi under en lång 
rad år haft ett 
alldeles för lågt 
bostadsbyggande. 
Vi har under se-
nare period byggt 
färre bostäder än 
i våra grannländer 
trots att vi har en 
befolkning som 
är dubbelt så stor. 
Hur vill bostadsmi-
nistern tillförsäkra 
att vi i Sverige får 
ett långsiktigt högt 
bostadsbyggande 
och inte bara i 
högkonjunkturer?

Vilken fråga tycker du är viktigast för bostads ministern och varför?

Stellan
Lundström
Professor i fastig-
hetsekonomi på 
KTH

- Att öppna upp 
för en ”spot-
marknad” med 
marknadsmässig 
hyressätting när 
ägarlägenheter, 
bostadsrätter och 
villafastigheter 
hyrs ut. Denna 
spotmarknad ska 
finnas vid sidan 
om den reguljära 
reglerade hyres-
marknaden. Det 
gäller också att 
överlag underlätta 
uthyrningen av bo-
stadsrättslägen-
heter. Dessa åtgär-
der skulle öka 
intresset för att 
bygga ägarlägen-
heter och på det 
hela skapa större 
utbud och dynamik 
på bostadsmark-
naden.

Gunnar Tåhlin
VD, Galären i Luleå 
AB

- Om jag var bo-
stadsminister för 
en dag skulle jag 
införa en moms-
sats på hyror (6 
%), vilket innebär 
att både själva 
byggandet som 
förvaltning och 
driftskostnader 
blir momsneutrala. 
Nyproduktionen 
skulle gynnas 
direkt med rejält 
minskade bygg-
herrekostnader. 
Förslaget är för-
delningspolitiskt 
neutralt mellan 
fastighetsägare 
och hyresgäster, 
vilket är en föruts-
sättning för ett 
 genomförande. 
Skalor för tröskel-
effekter kan 
neutraliseras med 
hjälp av fastighets-
skatt/avgift.

Helgerna brukar vara fyllda med 
barnens aktiviteter. Det blir en 

massa skjutsande till inne
bandy och fotbollsmatcher. 

Och nu har jag fått order om 
att fixa skidor till dottern...

Besök gärna vår monter F27 på Fastighetsmässan 
i Kista/Stockholm 2011 den 30-31 mars. 

ENERGI-
BESPARING

Armaturer med sensor 
för energibesparing 

serie RS PRO

Du kan också kontakta oss, så skickar vi dig 
en idébroschyr om hur du kan spara energi 

med sensorstyrt ljus.

generalagent: Karl H Ström AB, tel. 036 -31 42 40, www.khs.se

Taket, akilleshäl eller en trygg 
förvaltare av satsat kapital?

Vretensborgsvägen 10‐12,  126 30  Hägersten
Tel: 08‐89 01 09  Fax: 08‐89 01 14  e‐post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se

Tätskikt när det verkligen gäller?
Fråga oss, vi kan tak och tätskikt!



72 || FASTIGHETSFAKTA FASTIGHETSFAKTA || 73 

använt det för både målningsarbeten, 
städning och vissa eljobb.

Apropå ROT-avdraget, så är det defini-
tivt någonting som är här för att stanna, 
säger Stefan Attefall med eftertryck. I alla 
fall om det är han själv och regeringen 
som får bestämma. Avdraget fyller flera 
viktiga syften, tycker han:

– Dels innebär det fler arbetstillfällen, 
dels motverkar det svartjobben. Om gran-
nen betalar vitt för att få köket renoverat 
gör jag det också.

Med ROT-avdraget får vi alltså en atti-
tydförändring, tror Stefan Attefall. Dess-
utom bidrar avdraget till att göra det möj-
ligt och attraktivt för personer att hyra ut 
sin privatbostad i andra hand:

– Då får man råd att bygga den där 
extradörren eller duschen som kanske 
behövs för att man ska vilja ta en innebo-
ende och ändå få lite avskildhet, som jag 
var inne på tidigare. 

Så ROT-avdraget är alltså inte konjunk-
turavhängigt, betonar Stefan Attefall, 
utan i högsta grad angeläget även i en 
högkonjunktur. 

ROT-avdraget, hyresmarknaden, nypro-
duktionen och andrahandsuthyrningen... 

En hel del att bita i alltså, för vår nye bo-
stadsminister – som ändå tycker att han 
har kommit en bra bit på väg.
Men när kommer du att känna dig nöjd 
med den svenska bostadssituationen?

– Aldrig! Det finns ständigt nya utma-
ningar. När akutläget med fler bostäder 
lösts (och det kommer att dröja länge!) 
så står miljösatsningar, äldreboendet och 
utvecklandet av olika ägandeformer på 
tur...

Fast allt här i livet är inte boende och 
byggande. Trots stor arbetsbörda ser Ste-
fan Attefall till att det finns tid för familjen 
och privata intressen. Helgerna försöker 
han hålla helt fria från jobb och i bästa 
fall kan han till och med ordna en och an-
nan långhelg på hemmaplan, i samband 
med arbetsresor till närliggande orter. 

Och det behövs, för hemlivet kräver 
sitt: 

– Helgerna brukar vara fyllda med bar-
nens aktiviteter. Det blir en massa skjut-
sande till innebandy och fotbollsmatcher. 
Och nu har jag fått order om att fixa ski-
dor till dottern...

Sedan är det förstås släkten och vän-
nerna också som ska hinnas med och 

engagemanget i kyrkan. Och – icke att 
förglömma – hockey bockeyn om sön-
dagskvällarna.

– Då är vi ett gäng gubbar som samlas 
och spelar tillsammans. Jätteskoj!
Och du tycker ju om att träna, har jag 
förstått?

– Ja, det är jätteviktigt. Försöker hålla 
igång med löpning (sprang Stockholm 
Marathon på 5.01 förra året) och olika 
vintersporter. Västerbottning som jag är 
älskar jag att åka skidor och har lärt upp 
hela familjen.

Den snörika vintern i år gör det alldeles 
utmärkt att åka skidor i Jönköpingsområ-
det, tycker Stefan Attefall. Han försöker 
dessutom få till åtminstone en veckas 
skidresa per år tillsammans med familjen. 

Men viktigast av allt är ändå livet där 
hemma, med familjen i Jönköping. Att 
efter en lång och hård arbetsvecka landa 
i jättesoffan i det nyrenoverade mysrum-
met.

– Då har vi traditionellt fredagsmys, 
med tacos och Let’s Dance precis som 
alla andra. Som kontrast till det ibland 
konstgjorda ministerlivet är det härligt att 
känna sig som en del av verkligheten... n

Enligt Stefan Attefall är ROT-avdraget här för att stanna. ”Det innebär fler arbetstillfällen, dessutom motverkar det svartjobben. Om grannen betalar 
vitt för att få köket renoverat gör jag det också.”

Var hamnar kostnader för 
påkörningsskador i ert företag?

Stannar de på företaget som 
löpande underhåll?

Vi har tid och kunskaper för att hjälpa er att få ersättning för  
trafikskador som drabbar företagets egendom och anläggningar.

Slå en signal så ordnar vi resten!

www.trafikskadetjanst.se
E-post: help@trafikskadetjanst.se

Telefon: 08-603 88 68, fax 08-603 88 38

Tel 0456-265 00
www.ifoelectric.com 

Ifö Contrast är en unik armaturserie. Lika idealisk i bad rummet
hemma som i den tuffaste av industrimiljöer. Armaturerna finns
i skyddsklass IP20 och IP57 för både glödljus och lågenergi.

Skyddsklass IP57, E27, 100W alternativt 
1x18W eller 2x18W kompaktlysrör.  
Ø 380 mm. Höjd 198 mm. 

Lysande i grått.
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www.hoermann.se
Vill du veta mer?

Garageportar • Industriportar

Officiell samarbets-
partner till Svenska 
Fotbollförbundet

Tfn: 019-768 82 00. E-post: info@hoermann.se

Tryggt och bekvämt med garageports-
öppnare med fjärrkontroll.

Säkra och snygga 
portar för alla

Hörmanns sortiment innehåller 
förutom mängder av smarta 
och funktionella industriportar 
för alla tänkbara verksamheter, 
även många olika modeller 
av både säkra och snygga 
garageportar. 
    Alla våra portar är mycket 
tåliga och väderbeständiga. 
Bäst av allt är förstås att du 
får högsta tänkbara säkerhet 
inbyggd redan från början. 


