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Uppdrag att förbereda överföring av uppgift till Delegationen mot 
segregation  

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda överföring av uppgiften 
att handlägga ärenden om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt 
eftersatta områden till Delegationen mot segregation (Delmos) den 1 januari 
2019. Uppdraget lämnas med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga 
delar.  

Tillväxtverket ska samråda med Delegationen mot segregation vid 
uppdragets genomförande.  

Tillväxtverket ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen 
(1982:80) om anställningsskydd. Myndigheten ska samråda med 
Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.   

Tillväxtverket ska löpande hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
informerat om genomförandet av uppdraget och återrapportera uppdraget 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2019. Av 
redovisningen ska personella konsekvenser av förändringen framgå.  

Bakgrund  
I budgetpropositionen för 2018 tillfördes anslaget 1:1 Regionala 
tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt medel för en 
långsiktig satsning på socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden i 
hela Sverige (prop. 2017/18:1 utg.omr. 19, bet. 2017/18:NU2, rskr. 
2017/18:107). Medlen används för två olika statsbidrag, ett till kommuner 
med socioekonomiskt eftersatta områden och ett till socioekonomiskt 
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eftersatta kommuner. Båda statsbidragen hanteras för närvarande av 
Tillväxtverket (förordningen [2018:151] om statsbidrag till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden och förordningen [2018:152] om 
statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner).  

Statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden har ett 
nära samband med regeringens långsiktiga reformprogram för att minska 
och motverka segregation och med Delmos verksamhet. Regeringen har 
därför i 2018 års ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100) föreslagit 
att den verksamhet som avser statsbidraget till kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden och som finansieras från anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt flyttas till 
utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, åtgärder 
mot segregation. Statsbidraget till socioekonomiskt eftersatta kommuner ska 
även fortsättningsvis handläggas av Tillväxtverket. 

På regeringens vägnar 

  

Mikael Damberg  

 
 
 
 
 

Anna Bäckman 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM  
Finansdepartementet/BA, ESA och SFÖ 
Näringsdepartementet/FF och SUN  
Kulturdepartementet/D 
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet  
Arbetsgivarverket 
Delegationen mot segregation 
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