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Sammanfattning
Rutom i Europa pigir hela tiden stora stadsfiirnyelseprojekt. 56 ocksi i Sverige. EU
spenderar varje ar stora summor pa att rusta upp nedg6ngna stadsdelar samtidigt som man
fdrsiiker 16sasocialaproblem. Ofta iir det just de socialaproblemen som ligger i fokus och
ibland gl6ms de fusiska problemen bort. Eu-progammet Urban ?ir ett undantag. Aven om det
mestadels ocksi har fokuserat pi sociala insatser si finns det i programbeskrivningen en
ibrst6else fijr betydelsen av att fusiskl rusta upp en stadsdel eller ett kvarter och skapa en
niljii diir miinniskor trivs. I Danmark, diir stadsfiimyelse iir mer reglerad, har man fiirstatt det
h-dr.Hiir fiiresprakar man en helhetsorientering som kombinerar fusiska och sociala insatser pa
eu tydligare och mer effeldirrt seft Danmark har en betydligt liigre boendestandardiin Sverige
och dr d?irfiir i st6ne behov av stadsftimyelse, men det utesluter inte att Sverige kan lita sig
aigot av den danska modellen.
Vart arbete er ett stadsfiimyelseprojekt diir vi framst?iller ett konkret exempel pi hur man
skulle kunna rusta upp ett kvarter med splittrade agandefdrhallanden i ett socialt utsatt omride
i Sverige,bide fysiskt och socialt.Vi valde kvarteretNeptun i stadsdelenOster i Landskona.
Frigoma som besvaras dr hur man kan motivera olika fastighetsagare i ett kvarter att
samarbeta,hur projektet ska fnansieras och vilka juridiska ftiriindringar som skulle underl:itta
arbetet.
Arbetet ?ir till stor del baserat pa jdmfiirelser med andra stadsfiimyelseprojekt. Vi jiimfiir och
tar intryck av andra projekt och id6er ftir att forma ett gingbart fiirslag ftir vert kvarter. Vi
l6nar id6er, komrner pe egna och drar slutsatser om vad som kan beh<iva ?indraspi eller
justeras fiir att fiiwerkliga projektet.
Att genomfiira ett projekt som det hzir skulle vara mycket lattare om det fanns en stiirre
fastighetsagare som kunde leda projektet och inleda samarbetet med de andra dgama, men
aven i ett kvarter med splittrade egandeftirhillaaden kan det gi. Men det ?ir svirt. Kommunen
f;ir inte stddja enskilda insatser och ?ir diirfilr beroende av EU-medel eller statliga medel, men
konkurrensen om dessa iir stor. Kommunen miste d?irftir vara villig att satsa ordentligt pe att
medverka diir man kan, inte bara genom att sdka medel utan dven genom att till exempel
agera samordnare. Fastighetsagama miste ocks6 vara motiverade och privata medel m6ste
finnas. V6rt lbrslag skulle vara befdligt enklare att genomfitra om Sverige hade tagit intryck
av den danska lagstifoiingen, till exempel genom att iinclra lagstiftningen och ge kommunen
st6rre befogenleter.
Examensarbetetinnehiller ett inledningskapitel. Fiir att sedan fi en kiinsla fiir kvarteret,
stradsdelenoch stadenutgiir kapitel 2 en redogiirelse fiir Landskronas och Osters historia
medan kapitel 3, 4 och 5 i tur och ordning beskriver hur Landskrona, Oster och Neptun ser ut
iclag.Kapitel 6 beskriver de olika mdjlighetema att finansiera projeldet, genom statliga medel
ocb./ellerEU-medel. Kapitel 7 i rehe er en redogdrelse fiir de lagrum som berdrs i arbetet.
Kapitel 8 beskriver andra liknande stadsfomyelseprojekt som vi har studerat och tagit intryck
av. Kapitel 9 innehaller virt fiirslag, med allt vad det imebiir. Konkreta fysiska ftriindringar
och sociala etgiirder, de medftljande Zinclringamai stadsplanen,en organisatorisk modell, en
firansieringsplan och mortifter ftir fastighetsegama.Arbetet avslutas med en slutsats i kapitel
10.

