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Inledning
Under 2017 fördelade Kommittén för inrättande av en delegation mot segregation
(Ku 2017:01) statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka
och minska segregation (Förordning 2017:848). I denna promemoria redovisar
Delegationen mot segregation det statsbidraget.

Antal inkomna och beviljade ansökningar samt beviljade
belopp per ansökan och totalt
Kommittén hade möjlighet att fördela 46 miljoner kronor till kommuner och
landsting under hösten 2017. Av dessa medel betalade kommittén ut drygt 26
miljoner kronor. En förteckning över vilka kommuner och landsting som beviljades
bidrag, bidragets ändamål och summa av bidraget finns i bilaga.
Under utlysningsperioden (2017-08-31–2017-11-01) inkom 76 ansökningar om
statsbidrag. Bidrag beviljades i 65 ärenden medan 11 ärenden avslogs eller
avskrevs. Flera av de ansökningar som avslogs rörde projekt för annan tid än den
som bidraget kunde användas för.
Bidragen fördelades till 47 kommuner, kommunalförbund eller landsting. Sett till
bidragssummorna fördelades 85 procent av bidraget till kommuner och 15 procent
till landsting. Det lägsta enskilda bidraget var 30 000 kronor och det högsta
3 000 000 kronor. Huvuddelen av de beviljade bidragen (62 procent) låg inom
spannet 100 000 kronor till 500 000 kronor. Projektens i huvudsak största
budgetpost har varit lönekostnader (51 procent) följt av inköp av material för
aktiviteter (20 procent).
De kommuner och landsting som mottog medel 2017 har redovisat dessa under
april månad i år. I samband med redovisningarna har det framkommit att det finns
medel som inte har förbrukats och som kommer att återbetalas till Delegationen
mot segregation. Summan oförbrukade medel uppgår till cirka 2 miljoner kronor.
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Övergripande redovisning gällande för vilka ändamål
medel har beviljats
INSATSER
Delegationen mot segregation gör bedömningen att flertalet insatser har handlat
om olika former av utveckling av verksamheterna. Några av insatserna har
inneburit att bilda eller utveckla nätverk för erfarenhetsutbyte mellan kommuner,
landsting, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller
andra relevanta aktörer. Några insatser innebar en kombination av
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte (se figur 1).
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Figur 1. Typ av insats och antal

Flera av insatserna var utformade som förstudier inför större utvecklingsarbete
kommande år. Myndigheten ser också att det har varit vanligt att insatserna
handlat om utveckling eller utökning av redan pågående verksamhet.

ÅTGÄRDSOMRÅDEN
Delegationen mot segregation ser att de flesta av insatserna har varit inriktade på
fler än ett åtgärdsområde. Flertalet har enligt myndighetens bedömning handlat
om att stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen. Insatser för att
stödja civilsamhället och stärka demokratin, minska långtidsarbetslösheten,
bekämpa brottsligheten och lyfta skolorna och elevernas resultat följer i nämnd
ordning (se figur 2).
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Det finns även flera insatser som bedöms ha varit inriktade på att förbättra ungas
uppväxt- och levnadsvillkor. Det handlar bland annat om åtgärder för en
meningsfull fritid som enligt redovisningarna syftade till att förebygga ungas
utanförskap och kriminalitet. Några insatser handlade också specifikt om
förbättrad hälsa.
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Figur 2. Typ av åtgärdsområde och antal

SAMARBETE OCH SEKTORSÖVERGRIPANDE ARBETE
I nästan alla insatser (91 procent) anger kommuner och landsting att det sker
någon form av samverkan med andra aktörer. Den vanligaste parten för
samverkan är civilsamhällesorganisationer följt av fastighetsägare och
bostadsbolag, myndigheter och landsting.
Det är endast ett fåtal kommuner som beskriver samverkan med andra
kommuner. Av redovisningarna framgår att även samverkan med näringslivet och
forskare har varit begränsad.
Myndigheten gör bedömningen att det rör sig om sektorsövergripande verksamhet
i ungefär hälften av insatserna. Oftast har de sektorsövergripande insatserna varit
riktade mot barn och unga. Enligt redovisningarna har det till exempel handlat om
att socialtjänst och skola arbetar tillsammans i syfte att identifiera områden där det
krävs tidiga insatser.
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MÅLGRUPPER
Delegationen mot segregation konstaterar att de målgrupper som oftast
omfattades av insatserna var barn och unga samt nyanlända. Det är också vanligt
att boenden eller verksamma i vissa områden, ofta med socioekonomiska
utmaningar, har varit målgrupp. I några fall har kommunen eller landstinget tagit in
synpunkter eller erfarenheter från målgruppen inför den insats som ansökan
avsett. Det framgår dock inte av redovisningarna i vilken utsträckning
deltagarperspektivet finns med i projektets genomförande.

Initial analys av resultatet av insatserna
Delegationen mot segregation bedömer att de förutsättningarna som fanns vid
utlysning, utbetalning och användning av statsbidraget har haft stor påverkan på
resultaten och möjligheten att följa upp dessa. Det är svårt att identifiera resultat
och peka på effekter av insatserna på så kort sikt. Det visar även redovisningarna
där kommunerna och landstingen själva anger att det har gått för kort tid, i vissa
fall endast någon månad.
Med detta i åtanke kan myndigheten utifrån redovisningarna ändå konstatera att
statsbidraget tillfört mervärde i flera konkreta aktiviteter, ofta riktade mot att
förbättra situationen i områden med socioekonomiska utmaningar. Dock går det
inte att säga något om i vilken utsträckning eller på vilket sätt just detta
ekonomiska stöd haft betydelse. Det går inte heller att säga något om bidragets
betydelse för det samlade arbetet mot segregation lokalt eller regionalt. Denna
slutsats bygger på att myndigheten kan konstatera att endast ett fåtal av
insatserna utgår från segregation ur ett relationellt perspektiv och att fokus som
regel är specifika geografiska områden och politiska sakområden.
Även om bidraget främst har använts för att förbättra situationen för individer,
framförallt inom integrationsområdet, finns det exempel på insatser som haft en
mer strukturell ambition. Huruvida dessa åtgärder i förlängningen faktiskt kan leda
till att motverka segregation strukturellt är dock inte möjligt att bedöma.
Förutsättningarna torde dock öka för detta i de fall då den interna samordningen
av arbetet har förstärkts, till exempel genom att insatserna har resulterat i en
gemensam riktning för det fortsatta arbetet, förtydligat roller och ökat kännedomen
hos inblandade aktörer om varandras verksamheter, gemensamma utmaningar
och styrkor.
Detta ger en indikation om att det finns både förutsättningar för och behov av
tydliga satsningar för att bidra till ökad samordning och samverkan, både inom
kommuner och mellan kommuner och andra relevanta aktörer samt att sådana
satsningar behöver vara sektorsövergripande och måste få ta tid.
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Uppdraget
Delegationen mot segregation ska senast 2 maj för budgetåret redovisa uppgifter
utifrån Förordning 2017:848 om statsbidrag till kommuner och landsting för
åtgärder för att motverka och minska segregation.
Uppdraget att fördela medel till kommuner och landsting för åtgärder för att
motverka och minska segregation genomfördes av kommitteen för inrättande av
en delegation mot segregation under 2017. Kommittén ansvarade för
bidragsprocess och beslut om statsbidrag. Av besluten framgick att bidraget
kunde användas som längst fram till 31 december 2017.
Denna återrapportering är uppställd enligt de återrapporteringskrav som framgår
av myndighetens regleringsbrev 2018.
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