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Justitiedepartementet

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Delegationen mot segregation
Alfred Nobels Allé 7
141 52 Huddinge

Uppdrag att analysera och redovisa konsekvenserna av en
överföring av uppgifter mellan myndigheter för ett fortsatt
kunskapsbaserat arbete för att minska och motverka
segregation
Regeringens beslut
Regeringen ger Boverket och Delegationen mot segregation (Delmos) i
uppdrag att analysera förutsättningarna för att överföra vissa uppgifter från
Delmos till Boverket från den 1 januari 2023. Det gäller:
−
−
−
−

förvaltning och utveckling av analysverktyget Segregationsbarometern
och de mått som verktyget grundar sig på,
framtagande av analyser av hur den socioekonomiska segregationen
utvecklas,
en årlig rapportering om utvecklingen av den socioekonomiska
segregationen, och
att sprida kunskap om Segregationsbarometern och socioekonomisk
segregation till aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Boverket och Delmos ska också föreslå formerna för överföringen av
uppgifterna och analysera och redovisa konsekvenserna av en sådan
överföring, både de ekonomiska och personella. Lokal- och
kompetensbehov på kort och lång sikt ska belysas, liksom hur ansvaret för
de nya uppgifterna kan organiseras inom Boverket. När det gäller frågan om
hur uppgifterna ska organiseras ska förutsättningarna för bibehållen kvalitet i
samband med överföringen särskilt beaktas.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-20 27 34
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se

Boverket och Delmos ska även vidta de förberedelser som myndigheterna
bedömer nödvändiga för att möjliggöra en överföring av uppgifter mellan
myndigheterna.
Myndigheterna ska vidare lämna förslag på ett uppdrag till Boverket
avseende de berörda uppgifterna från den 1 januari 2023.
För genomförande av uppdraget om överföring av uppgifter får Boverket
under 2022 använda högst 3 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag
4:1 Åtgärder mot segregation, anslagspost 2. Del till Kammarkollegiet.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisition ska lämnas senast den 15 september 2022. Medel som inte har
använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast
den 31 januari 2023. Senast samma datum ska Boverket lämna en ekonomisk
redovisning till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.
Boverket och Delmos ska senast den 7 oktober 2022 lämna en gemensam
skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Justitiedepartementet med kopia till Finansdepartementet). Redovisningen
ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Skälen för regeringens beslut
Riksdagen har beslutat att Delmos ska upphöra som myndighet
den 31 december 2022 (prop. 2021/22:1 utg.omr. 13, bet. 2021/22:AU1,
rskr. 2021/22:106). Regeringen har gett Delmos i uppdrag att förbereda
avvecklingen (A2021/02363).
Att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten är en av regeringens
högsta prioriteringar. Det övergripande målet för politikområdet om
minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor
samt goda livschanser för alla är inte uppnått. I regeringens långsiktiga
strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462) betonas
att arbetet är tvärsektoriellt och måste bedrivas inom flera områden, till
exempel boende, utbildning, arbetsmarknad, demokrati och civilsamhälle
samt brottslighet.
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Kunskap om hur den socioekonomiska segregationen ser ut, hur den
utvecklas och vad den beror på är centralt för träffsäkerhet i arbetet för att
minska och motverka segregation. Det utvecklingsarbete som har bedrivits
av Delmos och Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende möjligheter att mäta
och följa utvecklingen av socioekonomisk segregation i Sverige bidrar till
bättre förutsättningar att uppnå målet. För att bibehålla goda förutsättningar
för ett samordnat, långsiktigt och träffsäkert arbete med att minska och
motverka segregation på nationell, regional och lokal nivå bör vissa av
Delmos uppgifter överföras till någon annan myndighet.
Socioekonomisk segregation handlar om att människor med olika
socioekonomisk status bor och lever åtskilda från varandra. I regeringens
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation (Ku2018/01462)
konstateras att minskad boendesegregation och bra boende för alla är en
viktig del i arbetet. Boverket arbetar i dag med frågor som har koppling till
socioekonomisk segregation och ska beakta de konsekvenser som verkets
beslut och verksamhet kan få för boendesegregationen. Myndigheten är
förvaltningsmyndighet, bl.a. för frågor om fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelse och boende. Det är därför lämpligt att det är
Boverket som tar över de aktuella uppgifterna från Delmos.
På regeringens vägnar

Anders Ygeman

Vanja Bardh Olsson
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KRIM
Justitiedepartementet/PO
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Socialdepartementet/SOF
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/BB
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Finansdepartementet/SPN
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/S
Kulturdepartementet/CSM
Kulturdepartementet/MD
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Brottsförebyggande rådet
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Regioner
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