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Delegationen mot segregation
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141 52 Huddinge

Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra
undersökning av deltagandet i demokratin i områden med
socioekonomiska utmaningar
Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) att
genomföra en undersökning av politiskt deltagande och upplevd delaktighet i
demokratin bland invånare i områden med socioekonomiska utmaningar.
Undersökningen ska även omfatta engagemang i det civila samhället, tillit till
och synen på demokratiska institutioner och en bedömning av den egna
förmågan att delta i demokratiska processer t.ex. att påverka offentligt
beslutsfattande.
Undersökningen ska innehålla kvantitativa jämförelser mellan områden med
socioekonomiska utmaningar och andra typer av bostadsområden samt med
riket som helhet. Delmos bör i genomförandet av uppdraget om möjligt
beakta skillnader i kön, ålder, utbildning, sysselsättningsgrad samt mellan
inrikes och utrikes födda. Uppdraget ska genomföras i samråd med
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avstämning ska också
göras med myndigheter som har erfarenhet av kvantitativa undersökningar i
områden med socioekonomiska utmaningar, såsom Brottsförebyggande
rådet.
I uppdraget ingår att lämna rekommendationer till hur undersökningen ska
kunna följas upp kontinuerligt.
Delmos får för uppdraget använda högst 1 300 000 kronor 2018. För 2019
beräknas högst 200 000 kronor få användas för uppdraget. Kostnaden ska
belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost
20 Värna demokratin – del till Kammarkollegiet. Medlen för 2018 utbetalas
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engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 augusti
2018 och medlen för 2019 senast den 1 mars 2019. Medel som inte
förbrukas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid
samma tidpunkt ska ekonomiska redovisningar över använda medel lämnas
till Kammarkollegiet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 15 juni 2019, och slutredovisas den 31
mars 2020.
Skälen för regeringens beslut

I regeringens Strategi för en stark demokrati (Ku2018/01406/D) framgår att
även om demokratin är stark finns det stora skillnader i delaktighet. Många
varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin. I regeringens långsiktiga
reformprogram för minskad segregation år 2017-2025, är demokrati och
civilsamhälle ett av fem prioriterade områden, vilket understryker dess
betydelse i arbetet med att minska segregationen.
Den demokratiska ojämlikheten är starkt kopplad till annan ojämlikhet i
samhället. Grundläggande socioekonomiska förutsättningar, såsom inkomstoch utbildningsnivå, har stor betydelse för människors möjligheter att
engagera sig och delta i demokratiska processer. Bristen på delaktighet har
även en geografisk dimension som behöver studeras närmare och följas över
tid. I dag saknas det tillräcklig kunskap om i vilken utsträckning invånare i
områden med socioekonomiska utmaningar deltar i demokratiska processer
och hur detta deltagande ser ut jämfört med andra typer av bostadsområden.
Det saknas också tillräcklig kunskap om hur invånare i områden med
socioekonomiska utmaningar ser på sin roll i demokratin och i vilken
utsträckning de känner sig delaktiga. I synnerhet saknas underlag som i
kvantitativa termer beskriver deltagandet och delaktigheten i demokratin i
denna typ av bostadsområden. Ett av skälen till bristen på underlag är att det
är svårt att få tillräckligt höga svarsfrekvenser i områden med
socioekonomiska utmaningar för att kunna dra tillförlitliga slutsatser.
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På regeringens vägnar
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Kopia till
Brottsförebyggande rådet
Kammarkollegiet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
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