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har nyckelpersoner från näringslivet 
 anställts. 

Lägenheten där Robert bor är inrökt. 
De vita köksväggarna och listerna har 
en  nikotingul nyans. I taket finns ett 
hål som är ”lagat” med en stor träskiva. 
 Duschen är så dålig att det knappt går 
att tvätta sig. För detta betalar Robert 
5163 kronor per månad. 

!"Lägenheten är disgusting, säger han 
på sin breda skånska. 

!"Det är sanering som hade behövts. 
Men jag fick tak över huvudet.  

Han sitter nedsjunken i so#an. I ett 
år har han bott här. Snart går kontraktet 
ut. Robert måste hitta något annat men 
skulderna gör att han inte kvalar in på 
den ordinarie bostadsmarknaden.
!"A perfect world. Det är vad jag 

 tänker om Landskronas uthyrnings-
policy. Den är väl till för att sortera ut 
socialfallen. 
!"Jag har blivit erbjuden lägenheter 

i Karlstad och Tingsryd av en boende-
konsult på kommunen. Men jag har ju 
hela min familj i Landskrona. Ska jag 
flytta bara för att jag är fattig?

När Robert ska berätta hur han ser på 
sin framtid börjar han gråta. Han torkar 
ögonen med sina stora händer och ber 
om ursäkt. 

!"Hur länge ska jag behöva bevisa att 
jag vill någonting? Jag är född här. Jag 
har jobbat och betalat skatt här. Jag var 
naiv som trodde att om jag bara visade 
att jag skötte mig skulle jag få en bostad.

Landskronas uthyrningspolicy är unik 
i landet eftersom den är gemensam 
för majoriteten av stadens fastighets-
ägare. Uthyrningspolicyn ställer en rad 
krav som främst syftar till att stoppa 
 andra kommuners dumpning av social-
bidragstagare. Men de två centrala är 
att  skulder och försörjningsstöd inte 
godkänns.  Robert kom i kläm och han 
är inte ensam.

Det finns ingen statistik på hur många 
som drabbats. Cheryl French, diakon i 
Svenska kyrkan, möter många av dem.

Enligt Cheryl är ett vanligt scenario 
att någon bor i en lägenhet i  Landskrona 
men söker något billigare eller ett 
 förstahandskontrakt om de bott i  andra 
hand.  

Men på grund av skulder eller för-
sörjningsstöd kvalar de inte in. I"stället 
får de söka sig till andra kommu-

 LANDSKRONA  $De flesta dagar hämtar 
 Robert Bolvary mat på Malvan. Det är 
en frivilligorganisation i Landskrona 
som delar ut gratis mat till  behövande. 
 Ingredienserna har kort datum och 
skänks från olika matbutiker. Rätterna 
tillagas på plats. Ofta blir det husmans-
kost. Robert fyller en matlåda, går hem 
och äter i tvårummaren som han hyr i 
andra hand av en kompis. 

Om Robert kunnat leva om sitt liv 
hade han förmodligen aldrig lämnat sin 
familj den där dagen för fem år sedan. 
Äktenskapet var bortom räddning. 

I sin ilska över allt som gått förlorat 
slet han upp ytterdörren. I den stunden 
tänkte han inte på breven från Krono-
fogden som låg på hög. Han hade  ingen 
tanke på att skilsmässan skulle bli 
 dubbel. Han lämnade sitt hem och snart 
skulle han  inte heller vara välkommen i 
staden där han bott hela sitt liv. 

Under många år har tonen mot  fattiga 
i Landskrona varit hård. Budskapet 
var tydligt hos kommunstyrelsens ord-
förande, Torkild Strandberg (L) när han 
intervjuades av Sydsvenskan år 2012. 
 ”Mitt budskap till alla socialbidrags-
tagare är: Flytta inte till Landskrona. Har 
du problem så vänd dig någon  annanstans 
där du har större chans att få uppmärk-
samhet. För mig spelar det ingen roll om 
de kommer från Borås eller Bagdad. Det 
avgörande problemet är att en  majoritet 
av dem som flyttar in är beroende av 
 bidrag.”

Vid den här tiden är Landskrona stads 
image körd i botten.  Kriminaliteten 
rusar och andra kommuner i  Skåne 
dumpar sina fattiga i stadens tomma 
 lägenheter. Skatteintäkterna är låga och 
politikerna har insett att de måste göra 
något radikalt. 

Året innan har de hyrt in en konsult-
firma som nu lanserat ett förslag: bryt 
med folkhemsretoriken om att alla ska 
med. Tvärtom. Alla får inte plats. 

2012 röstade samtliga partier med 
 undantag för Vänsterpartiet igenom 
bildandet av Landskrona Stadsutveck-
ling AB (LSAB). 

Syftet med bolaget är att anta en 
 gemensam uthyrningspolicy med de 
största privata fastighetsägarna för att 
minska antalet bidragstagare som  flyttar 
in till staden. De ska också städa upp 
bland stadens värsta fastighets ägare. 
Köpa, rusta, sälja vidare. Samtidigt 

För tio år sedan antog Landskronas fastighets-
ägare en gemensam uthyrningspolicy. Sedan dess 
är Robert Bolvary, 59 år, inte längre välkommen i 
sin hemstad. ”De vill inte ha oss fattiga”.
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ner i Skåne eller bo kvar i en lägenhet 
de egentligen inte har råd med. 

Hon säger att många söker sig inåt 
landet. Ofta hittar de en mindre hyres-
värd eller så hyr de något som egentligen 
är i för dåligt skick för att bo i.

–"Problemet med nuvarande uthyr-
ningspolicy är att den inte bara hindrar 
inflyttning av låginkomsttagare från 
 andra kommuner. Den försvårar även för 
människor som är folkbokförda i Lands-
krona. Det cementerar fattigdomen. 

I år har hyrespolicyn varit verksam i 
drygt tio år. Har den haft någon e#ekt 
på ekonomin? 

Enligt statistik från Socialstyrelsen 
är svaret ja. 2012 betalades nästan 85 
 miljoner kronor ut i ekonomiskt bi-
stånd. 2021 hade det minskat till 60,5 

 miljoner  kronor. En minskning med hela 
29 procent. 

Jämfört med riket under samma 
 period har utbetalningarna inte minskat 
utan ökat med 10 procent. I Malmö har 
utbetalningarna ökat med 38 procent. 

!"Det är svart på vitt. Man kan ju se att 
policyn gett e#ekt men även  kommunens 
förmåga att samlas  strategiskt, i 
samverkan med myndigheter och  
fastighetsägare, säger Gunnar Blomé. 

Han är chef för samhällsplanering och 
etablering på stadskontoret i Malmö. På 
uppdrag av Boverket följde han LSAB 
och e#ekten av uthyrningspolicyn mel-
lan 2013 och 2018. Hans bedömning är 
att si#rorna visar en positiv trend.

–"Jag måste dock lyfta att konjunk-
turen påverkar väldigt mycket så det är 
svårt att särskilja exakt vad som beror 
på konjunktur och vad som beror på ut-
hyrningspolicyn. 

Enligt Gunnar Blomé har staden även 
varit framgångsrik med att skapa jobb 
åt dem som haft svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Om sjutton dagar måste Robert flytta. 
Han har fortfarande ingen boende-

lösning i sikte. Det syns. Han ser sliten 
ut. Hans längtan efter sina två yngsta 
söner på åtta år är stor. Hälsan är inte 
heller på topp. Hjärtproblem, andnings-
svårigheter, diabetes och artros i båda 
fötterna. Men de fysiska krämporna är 
inte det värsta.
!"Den psykiska pressen"… Hemlös-

heten"… Det där orkar jag inte gå  igenom 
igen. Det överlever jag inte. 

Vid en grå putsad husfasad står  Josefin 
Mårtensson, 37 år och rensar ogräs. Hon 
och sambon är nyinflyttade från  Malmö 
och har ingen aning om något av det 
 förändringsarbete som pågått i staden 
de senaste tio åren. Den här  dagen är 
det 25 grader varmt, blå himmel och 
stekande sol. 

Hon arbetar inom resebranschen och 
han som servicetekniker.  Egentligen 
 letade de hus i Malmö men under 
 pandemin steg priserna. 

När paret såg huset i Landskrona 
 kändes det rätt, och de stortrivs. Trots 
att de har upplevt en skjutning längre 
upp på gatan.  
!"Det är hemskt att säga det jag nu 

kommer att säga men i Malmö har jag 

De nya invånarna. Tidigare MalmöbornaJose!n Mårtensson 
och hennes man Nicklas Boström fram"ör deras nyköpta hus. 

Född i Landskrona. Robert Bolvary har varit utan fast bostad 
i fyra år. I slutet av september blir fyrabarnspappan hemlös.  

Nyhamn Marina. Ett nybyggt område nära havet som bebos 
av köpstarka invånare i Landskrona.

"Jag har hela min 
familj här. Ska jag 
flytta bara för att  
jag är fattig?"
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Torkild Strandberg (L): "Robert 
får prata med socialtjänsten"

25
miljoner 

kronor har det 
ekonomiska 

biståndet 
minskat med 
i  Landskrona  
mellan 2012 

och 2021.  

På tio år har Landskrona vänt 
en negativ trend. Men alla har 
inte !ått det bättre. Skuldsatta 
och socialbidragstagare stängs 
ute från bostadsmarknaden. 
Enligt Torkild Strandberg är  
deras hopp socialtjänsten. 

 LANDSKRONA   Torkild Strandberg (L) 
är en av Landskronas  mäktigaste 
personer. Han bor i ett kedje-
hus i Borstahusen och har varit 
 kommunstyrelsens ordförande 
 sedan 2007. Just nu syns han på val-
a%scher över hela stan med texten: 
”Mycket gjort. Mer att göra.” 

”Det är ett fantastiskt bra 
 resultat”, säger han om att  antalet 
socialbidragstagare minskat 
 kraftigt i Landskrona. Den  negativa 
spiral staden var inne i för tio år 
 sedan är nu bruten. 

Ett viktigt redskap för att nå dit 
menar Torkild Strandberg har  varit 
uthyrningspolicyn och att staden 
tagit ett gemensamt grepp mot 
 oseriösa fastighetsägare. 

Att stadens egna invånare 
 upplever att de faller mellan sto-
larna som en konsekvens av policyn 
är olyckligt, men han tror inte att 

det har något med policyn att göra. 
–"För tio år sedan hade vi hund-

ratals lediga lägenheter. Idag har vi 
en balanserad bostadsmarknad som 
liknar andra kommuners.  Därför 
tror jag det handlar mer om ut-
budet av lägenheter. 

Torkild Strandberg säger att det  
aldrig var avsikten att Landskrona-
bor skulle fara illa när uthyrnings-
policyn sjösattes. Syftet var att 
 hindra att socialbidragstagare 
från andra kommuner flyttade in i 
 stadens tomma lägenheter. 

–"En lösning nu skulle kunna 
vara att Landskrona Stadsutveck-
ling inleder en dialog med fastig-
hetsägarna. Men då måste social-
tjänsten först flagga för problemet. 

Vilket råd skulle du ge till 
Robert som snart är utan 
 bostad? 
–"Min uppmaning till honom är 

att få en ordentlig dialog med sin 
kontakt på socialtjänsten. Det är de 
som kan hjälpa honom med detta. 
Det finns inga genvägar i systemet. 
Det är socialen som ska göra en 
 bedömning av hans fall.]
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varit med om värre. Så skjutningen 
skrämmer mig inte. 

Om några dagar ska hon och  sambon 
gifta sig på Örenäs Slott som ligger 
 vackert vid Glumslövs backar. Efter 
 vigseln dukar de upp bröllops middagen 
för ett mindre sällskap hemma i träd-
gården. 

Jose"n öppnar dörren för äktenskapet 
i det Landskrona där Robert för fem år 
 sedan stängde dörren om sitt. Staden 
som ryckt upp sig och på tio år delvis 
bytt befolkning. Som helt enligt plan 
lockat till sig sådana som Josefin.

Sista gången jag pratar med  Robert 
berättar han att han får bo kvar i 
 lägenheten tills slutet av september. Just 
i dag har rösten en ny energi. Han  säger 
att han ska börja gå på motivations-
möten. Han kanske bara sitter tyst men 
han ska gå dit. Ge det en chans. Sen säger 
han efter en kort paus. 

–"Ärligt talat. Min hälsa är så dålig att 
jag kanske inte kommer att kunna jobba 
mer. Om jag blir sjukpensionär skulle 
jag få en godtagbar inkomst. Det kan 
vara min chans att få bo kvar i Lands-
krona."]
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