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Uppdrag till Trafikverket om förstärkt arbete mot segregation

Regeringens beslut

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera och redovisa hur nya
statistikverktyg för uppföljning av socioekonomisk segregation, särskilt
regionala statistikområden, socioekonomiskt index och statistik fördelat på
områdestyper, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och
uppföljning av myndighetens verksamhet enligt ordinarie uppdrag.
För genomförande av uppdraget disponerar Trafikverket 500 000 kronor.
Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering, anslag 4:1 Åtgärder mot segregation, ap. 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
Trafikverket lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet.
Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer
som detta beslut har.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast
den 28 oktober 2022.
Bakgrund

I regeringens långsiktiga strategi mot segregation (Ku2018/01462)
konstateras bl.a. att arbetet med att minska och motverka segregation måste
bedrivas tvärsektoriellt, kunskapsbaserat och långsiktigt. Det konstateras
även att statliga myndigheter behöver ha ett tydligt segregationsperspektiv i
sitt arbete. Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation
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(Delmos) har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny rikstäckande
områdesindelning – regionala statistikområden (RegSO). SCB och Delmos
har även tagit fram ett rikstäckande socioekonomiskt index som belyser hur
områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status, och
utifrån detta definierat fem s.k. områdestyper. Delmos har vidare under 2021
utvecklat Segregationsbarometern, ett webbaserat uppföljningssystem. Dessa
är exempel på verktyg som förbättrar möjligheten för myndigheter att mäta
och följa upp socioekonomisk segregation.
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).
Målet för regeringens politik mot segregation – minskad segregation, jämlika
och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla
(prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:AU1, rskr. 2019/20:114) – uppnås främst
genom generella åtgärder för hela samhället men dessa behöver kompletteras
med riktade åtgärder. Kunskap om hur den socioekonomiska segregationen
ser ut och vad den beror på är avgörande för kvalitet och träffsäkerhet i
arbetet för att minska och motverka segregation. Genom att fler
myndigheter använder de nya verktygen för att t.ex. planera, rikta, följa upp
och analysera sin verksamhet, skapas bättre förutsättningar för
myndigheterna att i ordinarie arbete bidra till att bryta segregationen.
Närmare om uppdraget

I regeringsförklaringen i december 2021 anges att varje statsråd inom sitt
ansvarsområde och med stöd av berörda myndigheter ska vända på varje
sten för att minska segregationen och bekämpa brottsligheten.
Trafikverkets verksamhet påverkar delmålet minskad boendesegregation, bra
bostäder för alla och stärkt samhällsservice i regeringens långsiktiga strategi
för att minska och motverka segregation. Boendesegregationen är ett
allvarligt problem som påverkar människors livsmöjligheter. Utformningen
av städer och tätorter, liksom förutsättningarna för transporter och resor
påverkar möjligheterna att minska boendesegregationen. Ett exempel på
detta är fysiska barriärer skapade av bl.a. statlig transportinfrastruktur som i
kombination med t.ex. glesa bebyggelsestrukturer och funktionsseparerade
stadsdelar i våra tätorter kan bidra till segregation och utanförskap.
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Regeringen lämnar ett till stora delar likalydande uppdrag till sammanlagt åtta
myndigheter som är centrala för arbetet med att minska och motverka
segregation: Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan,
Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens servicecenter, Statens skolverk
och Trafikverket.
Regeringen har även gett Trafikverket i uppdrag att redogöra för hur
myndigheten i samband med upphandlingar och genomförande av
verksamheten bidrar till att motverka brottslighet i sin roll som beställare av
tjänster och entreprenader (I2022/00773).
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