
 

 

    
   

  den 25 november 2015 

     

Motion: Landskronamodellen 
 

År 2012 skedde det stora förändringar i den västskånska staden Landskrona. Då införde bolaget 

Landskrona Stadsutveckling en ny uthyrningspolicy. 

 

Konkret innebar detta att personer som söker lägenhet i Landskrona och vill flytta in i en av stadens 

hyresrätter måste ha inkomst från arbete, pension eller från CSN. Landskronamodellen gäller endast 

nyinflyttade och påverkar alltså inte de som redan bor i staden.  

 

I Landskrona har man tydligt kunnat se hur inflyttningen av personer som uppbär försörjningsstöd har 

minskat i takt med att Landskronahem och flera andra bostadsbolag anammat denna modell. Från att 

25-30 personer med försörjningsstöd flyttat till Landskrona varje månad är nu siffran nere på runt 10 

varje månad. Diagrammet nedan från Landskronas tjänstemän visar tydligt trenden, kostnaderna för 

försörjningsstöd för de som flyttar till staden sjunker för varje år.  

 

Då Kristianstad likt Landskrona har en hög inflyttning av personer som är beroende av 

försörjningsstöd tror vi att vi i likhet med Landskrona kan spara mycket pengar på minskade 

utbetalningar av försörjningsstöd redan nästa år och på sikt ännu mer om vi inför samma hyrespolicy 

som Landskrona Stadsutveckling AB och de flesta privata hyresvärdarna. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta 

 

att via ägardirektivet till ABK ge ABK i uppdrag att, ta fram en hyrespolicy för egen del som kräver 

att personer som vill flytta till Kristianstads kommun och vill hyra lägenhet av ABK, skall kunna 

styrka sin inkomst och att försörjningsstöd ej skall räknas som inkomst för nyinflyttade. 

Försörjningsstöd skall endast kunna räknas som inkomst för personer som vill flytta till kommunen om 

de sedan tidigare har en stark anknytning till kommunen. Studenter och andra liknade grupper skall 

undantas från inkomstkravet. 

 

att uppmana privata hyresvärdar i kommunen att tillämpa samma hyrespolicy gällande inkomstkrav på 

nyinflyttade till kommunen. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna i Kristianstad kommun 
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Niclas Nilsson (SD) 


