
Stora utmaningar kräver
samlade insatser

Uppdrag: minska och motverka segregation



Segregation – utgångspunkter

“Det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”

Fokus på socioekonomisk segregation och dess negativa effekter

Relationell – det är inte enskilda områden som är segregerade utan

det omfattar hela kommunen eller regionen

Minska samhällsklyftor, skapa mer jämlika livsvillkor och 

uppväxtvillkor 



Regeringens reformprogram för 
minskad segregation 2017-2025

Fem fokusområden: 

• Bekämpa brottsligheten

• Minska långtidsarbetslösheten

• Lyfta skolornas och elevernas resultat

• Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen

• Stärka demokratin och stödja det civila samhället



Lärdomar från tidigare
satsningar
Problem och möjligheter:

• För mycket projekt – kortsiktighet

• Framgång för individer men strukturella problemen kvarstår 

• Viktigt med samverkan och kunskapsutbyte

• Arbete utifrån kunskap: definitioner, statistik och lägesbilder

• Från teori till praktik – kunskapsspridning

• Uppföljning och utvärdering



Delegationen mot segregation

Ny myndighet från och med den 1 januari 2018



Uppdraget

• Främja ökad samverkan mellan olika aktörer

• Bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och stödja ett strategiskt 

och kunskapsbaserat arbete

• Följa forskning och bidra till kunskapsutveckling

• Bistå regeringen med analyser, utredningar och uppföljningar

• Fördela statsbidrag



Stöd till arbete mot segregation

• 2018 - 53 miljoner kronor för att minska och motverka segregation

• Kommuner och landsting för sektorsövergripande samordning på lokal 

och regional nivå.

• Civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och 

motverka segregation på lokal nivå

• 2019 och 2020 - 75 miljoner kronor



Statsbidrag till kommuner med områden
med socioekonomiska utmaningar

• För 2018 avsätts 425 miljoner kronor. För 2019 avsätts 1,35 

miljarder och därefter 2,2 miljarder årligen 2020–2027. 

• 32 kommuner med områden som kännetecknas av stora 

utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg 

utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad

• Satsning för att skapa långsiktiga förutsättningar för planering och 

arbete och att utgå från de lokala behoven. 

• Syftet är att bryta segregationen och minska klyftorna och att bygga 

ett tryggt och hållbart Sverige.



Tack!


