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Regeringens samlade insatser för att minska och motverka
segregation
För att minska och motverka segregation har regeringen tagit fram ett
långsiktigt reformprogram som sträcker sig mellan åren 2017 och 2025.
Den 1 januari 2018 inrättades även myndigheten Delegationen mot
segregation.
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-starker-arbetetmed-att-motverka-segregation

Reformprogrammet fokuserar på fem områden:
➢ bekämpa brottsligheten,
➢ minska långtidsarbetslösheten,
➢ lyfta skolorna och elevernas resultat,
➢ stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, och
➢ stärka demokratin och stödja det civila samhället.
Insatser för att bekämpa brottsligheten

• Polismyndigheten får ökade medel för att kunna öka antalet
polisanställda. Ökad närvaro i utsatta områden är angeläget.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/pressmeddel
ande-historisk-satsning-pa-polisen/
• Nya områdespoliser ska öka tryggheten i utsatta områden.
http://www.regeringen.se/regeringenspolitik/brottsforebyggande/manga-aktorer-bidrar-i-detbrottsforebyggande-arbetet/

• Polismyndigheten och elva andra myndigheter har på regeringens
uppdrag utvecklat former för lokal samverkan mot organiserad
brottslighet, speciellt i utsatta områden. Myndigheterna har utvecklat
en organisation som kan omhänderta organiserad brottslighet på
lokal nivå.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/12/uppdrag-tillpolismyndigheten-och-andra-berorda-myndigheter-att-utveckla-denmyndighetsgemensamma-satsningen-mot-organiserad-brottslighet/
• Översyn av straff för attack mot blåljuspersonal för att ytterligare
trygga dem i deras arbete. Utredning föreslår att ett nytt brott införs,
blåljussabotage.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2018/01/sou-20182/
• Uppdrag till Polismyndigheten att stärka arbetet med illegala vapen
och explosiva varor i landet. Polismyndigheten har infört en nationell
modell för registrering av statistik över skjutningar. Myndigheten har
också identifierat flera effektiva arbetsmetoder mot illegala vapen och
arbetar med att utveckla och sprida dessa metoder.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/12/uppdrag-tillpolismyndigheten-om-insatser-mot-illegala-vapen-och-explosivavaror-inom-landet
• Straffen har skärpts för grovt vapenbrott.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/10/pro
p.-20171826/
• Vapenamnesti från februari till och med april 2018.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/05/pro
p.-201617185/
• Lagrådsremiss beslutad om amnesti för explosiva varor 15 oktober
2018 till och med 11 januari 2019.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/en-amnestifor-explosiva-varor/
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• Nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, som
ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete
inom alla samhällssektorer.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2017/03/skr.201617126/
• Ökade medel till Brottsförebyggande rådet och uppdrag att utveckla
det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande
arbete.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/02/uppdrag-tillbrottsforebyggande-radet-att-utveckla-det-nationella-stodet-ochsamordningen-for-brottsforebyggande-arbete/
• Inrättande av regionala brottsförebyggande samordnare vid
länsstyrelserna som bland annat ska bidra till förbättrad samverkan
och erfarenhetsutbyte.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/lansstyrelserna-far-enroll-i-det-brottsforebyggande-arbetet/
• Regeringen avser att ge Kriminalvården i uppdrag att bedriva
försöksverksamhet med inslussningsprogram för intagna i fängelse
som villkorligt friges. I programmen ska olika samhällsaktörer
samverka i varje individuellt fall för att förhindra återfall och förenkla
utslussning i samhället.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/tillsammans-mot-brott-inslussning/
• Ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism inrättades vid
Brottsförebyggande rådet den 1 januari 2018.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-motterrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/center-motvaldsbejakande-extremism/
• Tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld
mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationellstrategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/
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• Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genomföra en nationell
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck samt undersöka i
vilken utsträckning utsatta personer har fått stöd och hjälp.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/socialstyrels
en-ska-oka-kunskapen-om-mans-vald-mot-kvinnor/
Insatser för att minska långtidsarbetslösheten

• Handlingsplan för att öka sysselsättningen hos utrikes födda kvinnor.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/okade-anslag-for-attstarka-utrikes-fodda-kvinnors-etablering-pa-arbetsmarknaden
• Begränsningar i antalet dagar med föräldrapenning för personer som
kommer till Sverige med barn äldre än ett år.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/forslag-ombegransningar-i-foraldrapenningen-for-foraldrar-som-kommer-tillsverige-med-barn/
• Vårdnadsbidraget har tagits bort.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/vardnadsbid
raget-tas-bort/
• Uppdrag till Arbetsförmedlingen att redovisa hur myndigheten
säkerställer service och närvaro särskilt i kommuner med hög
långtidsarbetslöshet, många nyanlända och i utsatta stadsdelar.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/06/uppdrag-omservice-och-narvaro-pa-ratt-plats/
• Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska främja
samverkan kring unga och nyanländas etablering. Under 2017 och
2018 får de ytterligare medel för fördjupad samverkan för insatser av
nyanländas etablering.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/02/delegatione
n-for-unga-till-arbete-ska-framja-samverkan-kring-nyanlandasetablering/
• Drygt 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/01/drygt-5-000grona-jobb-till-nyanlanda-och-langtidsarbetslosa/
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• Snabbspår för nyanlända till bristyrken. Arbetsförmedlingen,
arbetsmarknadens parter och branscherna samarbetar för att
effektivisera kedjan av insatser fram till etablering på
arbetsmarknaden.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/snabbspar-ochforstarkta-arbetsmarknadsinriktade-insatser/
• Regeringen har sedan 2015 stegvis infört en 90-dagarsgaranti, en
bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös
innan han eller hon erbjuds ett jobb eller en insats som leder till jobb.
Utbildningskontrakt har också införts, som syftar till att arbetslösa
ungdomar mellan 20–24 år ska börja eller återgå till studier med
målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning.
http://www.regeringen.se/artiklar/2014/12/90-dagarsgarantin/
• Studiestartstöd har införts för att ge fler en chans att studera och
därmed en större chans att etablera sig på arbetsmarknaden.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/03/ett-nytt-rekryterandestudiestartsstod/
• Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin kan studera på heltid i upp
till ett år inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller
gymnasial nivå eller motsvarande utbildning inom folkhögskolan med
bibehållet aktivitetsstöd till och med 30 september 2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/yrkesutbildning-pafolkhogskola-inom-jobb--och-utvecklingsgarantin
• Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har numera möjlighet att
deltidsstudera i sex månader vid sidan av sitt deltagande i garantin.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/deltidsstudier-i-sexmanader-vid-sidan-av-deltagande-i-jobb--och-utvecklingsgarantin/
• Extratjänster och beredskapsjobb i statliga myndigheter för
nyanlända och långtidsarbetslösa har införts. Långtidsarbetslösa och
nyanlända kan även anställas i viss kulturell, idrottslig och social
verksamhet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/100-procentextratjanst/
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• Ett nytt regelverk för nyanländas etablering tydliggör kraven på
individen från 1 januari 2018. Det nya regelverket innebär även
minskad administration och ökad flexibilitet hos Arbetsförmedlingen.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-ominforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissanyanlanda-invandrare/
• Utbildningsplikt för nyanlända har införts.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/utbildningsp
likt-for-nyanlanda
• Skolverket har fått i uppdrag att ta fram stödmaterial för att
kombinera sfi med andra delar av vuxenutbildning till en utbildning
anpassad främst för nyanlända personer i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag som har kort utbildning. Samt se över behovet av
ett kartläggningsmaterial för bedömning av vuxna nyanländas
kunskaper.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/utbildningsp
likt-for-nyanlanda/
• Introduktionsjobb för nyanlända och långtidsarbetslösa införs under
2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/introduktionsjobb--ettenklare-och-mer-kraftfullt-stod/
• Regeringen har under 2017 gett Diskrimineringsombudsmannen
(DO) att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga diskriminering på
arbets- och bostadsmarknaden.
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-tilldiskrimineringsombudsmannen-om-sarskilda-insatser-for-attmotverka-diskriminering/
Insatser för att lyfta skolorna och elevernas resultat

• Satsning för att stärka kvaliteten och likvärdigheten inom
utbildningen för nyanlända barn. Utsatta skolor uppmärksammas
särskilt.
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/utokade-insatser-fornyanlandas-skolgang
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• Samverkan för bästa skola där målet med satsningen är att höja
kunskapsresultaten samt att öka likvärdigheten inom utbildningen
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/02/tillaggsuppdr
ag-om-samverkan-for-basta-skola/
• Insatser för att stärka gymnasieskolans introduktionsprogram. I
budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 300 miljoner
kronor avsätts för ändamålet.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/150miljoner-till-satsning-pa-gymnasieskolors-introduktionsprogram/
• Extra statsbidrag för att huvudmän ska kunna anställa fler
förstelärare, lektorer eller personer i ledande befattning i socialt
utsatta områden.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/statsbidragfor-insatser-nar-det-galler-skolledare
• Satsning för fler speciallärare och specialpedagoger samt
kompetensutveckling inom specialpedagogik.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/nyainsatser-for-fler-specialpedagoger/
• Lovskola till elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/03/pro
p.-201617156/
• Statsbidrag till huvudmän för att anordna läxhjälp. Avsikten är att
öka möjligheterna för alla elever att utvecklas i sitt lärande och bidra
till en ökad likvärdighet.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/i-ar-kan460-488-elever-fa-laxhjalp-eller-hjalp-med-annat-skolarbete/
• Förstärkning av den statliga finansieringen av skolan för likvärdighet
och kunskapsutveckling. Medlen ska fördelas så att resurserna viktas
med hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/09/unikforstarkning-av-den-statliga-finansieringen-av-skolan/
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• Skolverket ska ge förslag till påbyggbara yrkespaket inom den
kommunala vuxenutbildningen och på gymnasieskolans
introduktionsprogram.
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/04/tank-nytt-omgymnasiet-och-infor-kortare-yrkespaket/
• Kunskapslyftet har införts. Det ger människor möjlighet att utvecklas
och stärka sin ställning på arbetsmarknaden samtidigt som offentlig
sektor och näringsliv får den kompetens som behövs.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kunskapslyftet/
• Nationellt centrum för svenska som andraspråk tillförs extra medel i
syfte att stärka det stödjande arbetet till kommuner och skolor
rörande nyanlända.
Budgetpropositionen 2018, utgiftsområde 16, avsnitt 9.7.4, sida 204:
http://www.regeringen.se/4a65cf/contentassets/79f6d27416794f0b
b146c792e02b65fc/uo-16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf

Insatser för att stärka samhällsservicen och minska
bostadssegregationen

• Satsning för stöd till renovering/energieffektivisering samt
upprustning av hyresbostäder i socioekonomisk utsatta områden.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/1-miljardkronor-till-upprustning-av-bostader-i-utvalda-omraden/
• Uppdrag till Boverket att lämna stöd för upprustning av utemiljöer i
utsatta områden.
• Investeringsstöd till anordnande av hyresbostäder och bostäder för
studerande.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringentillfor-fornyad-kraft-i-rekordbyggandet-genom-investeringsstod/
• Modell för mer flexibla krav på nya hyresgäster med målet att skapa
ett konkret verktyg för hyresvärdarna som kan öppna upp
hyresmarknaden för fler.
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http://www.regeringen.se/debattartiklar/2017/06/fler-ska-hamojlighet-att-efterfraga-privata-och-allmannyttiga-hyresratter/
• Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för
bostäder som syftar till att få en bättre bild av hur kommunerna
arbetar med bostadsförsörjningsfrågor hos grupper med svag
ställning på bostadsmarknaden.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/0
7/dir-201785/
• Regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer syftar till
att bidra till en mer hållbar stadsutveckling med hjälp av smarta,
innovativa lösningar för olika slags utmaningar i städerna.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringensstrategiska-samverkansprogram/smarta-stader/
• Bosättningslagen från mars 2016 ålägger alla kommuner att ta emot
nyanlända.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/forordningar-ommottagande-av-nyanlanda-for-bosattning/
• Mottagandeutredningen ser över systemet för mottagande och
bosättning av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/0
5/dir.-201748/
• Myndigheter i samverkan för att förenkla nyanländas
myndighetskontakter.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/motesplatse
r-som-forenklar-nyanlandas-myndighetskontakter-ska-fortsatta/
• Bidrag till antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering för att
öka kunskapen om bostadsdiskriminering i hela landet.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/satsningfor-att-motverka-diskriminering-pa-arbets-och-bostadsmarknaden/
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Insatser för att stärka demokratin och stödja det civila samhället

• Satsning på Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet i syfte att
etablera demokraticenter i socioekonomiskt utsatta bostadsområden.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/extrademokratistod-till-omraden-med-lagt-valdeltagande/
• Äga rum – En satsning på konst och kultur i bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringensatsar-130-miljoner-kr-pa-kultur-i-sarskilda-bostadsomraden/
• Satsning på idrotts- och ungdomsledare i socialt utsatta områden på
flera håll i landet.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/satsningarpa-idrotten-i-hostbudgeten/
• Valdeltagarinsatser inför valen 2018 och 2019 för att öka intresset
och deltagandet
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/satsningar-pa-totalt851-miljoner-kronor-infor-de-allmanna-valen-2018-ocheuropaparlamentsvalet-2019/
• Satsning på biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och
tillgängligheten i hela landet.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/kulturpolitiskasatsningar-som-trader-i-kraft-vid-arsskiftet/
• Bokstart - en nationell satsning på små barn för att tidigt stimulera
språkutveckling.
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/ny-lassatsning-ska-fafler-barn-och-unga-att-lasa/
• Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott.
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/samlatgrepp-mot-rasism-och-hatbrott--nationell-plan-mot-rasism-liknandeformer-av-fientlighet-och-hatbrott
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• Ökat stöd till civilsamhällesorganisationers och kommuners
verksamhet mot våldsbejakande extremism.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-strategi-motterrorism-och-arbete-mot-valdsbejakande-extremism/forebyggaradikalisering-till-valdsbejakande-extremism
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