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701 89 Örebro

Uppdrag till Delegationen mot segregation och Statistiska
centralbyrån att utveckla ett rikstäckande index

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Delegationen mot segregation (Delmos) och
Statistiska centralbyrån (SCB) att utveckla ett rikstäckande index som belyser
hur olika områden förhåller sig till varandra avseende socioekonomisk status.
Myndigheterna ska utgå från den områdesindelning som SCB har tagit fram
inom ramen för uppdraget att genomföra en rikstäckande områdesindelning
för statistisk uppföljning av socioekonomiska förhållanden
(Ku2018/01729/D, A2019/01024/IAS, A2020/00143/IAS och
A2020/00949/IAS). Indexet ska baseras på relevanta statistiska indikatorer
som vägs samman till ett sammanhållet index.
SCB ska inkludera indexet i databasen Registerdata för integration senast den
30 juni 2021.
Skälen för regeringens beslut

I regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation
används begreppet områden med socioekonomiska utmaningar. Det saknas
emellertid en vedertagen definition av vilka kriterier som måste uppfyllas för
att ett område ska anses ha socioekonomiska utmaningar. Därmed finns det
heller ingen framtagen indelning som ger vägledning kring vilka områden
som begreppet avser. Med ett index kommer det att vara möjligt att följa hur
olika bostadsområden förhåller sig till varandra avseende centrala socioekonomiska faktorer. Indexet kommer också förtydliga det relationella
perspektivet i segregationsarbetet genom att även områden, ibland inom
samma kommun, med andra socioekonomiska förutsättningar går att
identifiera. Detta skapar också förbättrade möjligheter att följa utvecklingen
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över tid i landet som helhet, samt att utvärdera om genomförda insatser har
givit effekt.
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