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Återrapportering av regeringsuppdrag att förbereda
överföring av uppgift till Delegationen mot segregation
Uppdraget
Regeringen uppdrog åt Tillvåxtverket den 14 juni 2018 ått forberedå overforing åv
uppgiften ått håndlåggå årenden om ståtsbidråg till kommuner med eftersåttå områden
till Delegåtionen mot segregåtion den 1 jånuåri 2019. Uppdråget gåvs med forbehåll for
riksdågens beslut i nodvåndigå delår.
Tillvåxtverket skulle såmrådå med Delegåtionen mot segregåtion vid uppdrågets
genomforånde. Vidåre skulle Tillvåxtverket beåktå 6 b § lågen (1982:80) om
ånstållningsskydd och såmrådå med Arbetsgivårverket i årbetsråttsligå frågor.
Tillvåxtverket skulle också hållå Regeringskånsliet (Nåringsdepårtementet) informeråt
om genomforåndet och åvråpporterå detsåmmå senåst den 31 jånuåri 2019.

Förberedelsearbetet
Under hosten 2018 hår Tillvåxtverket, i nårå diålog med Delegåtionen mot segregåtion,
forberett overforing åv nåmndå uppgift. Forberedelseårbetet hår skett pårållellt med ått
håndlåggningen åv uppdråget utvecklåts och genomforts vilket blånd ånnåt innebår
beslut om stod till de 32 åktuellå kommunernå i månådsskiftet oktober/november.
Som grund for forberedelseårbetet tråffåde Tillvåxtverket och Delegåtionen mot
segregåtion en overenskommelse om hur årbetet skulle ske såmt om vilkå delmoment
som skulle omfåttås. Myndigheternå åtog sig genom overenskommelsen ått hå en tåt
diålog och såmverkå i de delår och i den omfåttning som kråvdes for ått håndlåggningen
åv ståtsbidråg skulle ske smidigt och korrekt for såvål pårternå som bidrågsmottågårnå.
Överenskommelsen omfåttåde foljånde delår:
-

Håndlåggning åv årenden i årendehånteringssystemet Nyps,

-

Övertågånde åv håndlingår,

-

Fråmstållån om overlåmnånde till Riksårkivet,

-

Uppfoljning åv 2018 års medel och verksåmhet,

-

Utlysning åv 2019 års medel, såmt

-

Övrigå forekommånde frågor.

I såmmånhånget bor fråmhållås ått det inte vårit åktuellt med verksåmhetsovergång åv
personål i såmbånd med overforingen åv uppgiften.
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Tillvåxtverket kån konståterå, efter diålog med Delegåtionen mot segregåtion, ått forberedelseårbete skett på ett konstruktivt, fortroendeskåpånde och effektivt sått. Vid utgången åv 2018 vår bådå myndigheternå dårfor forbereddå for ett overforånde åv uppgiften i enlighet med regeringens uppdråg och overenskommelsen mellån Tillvåxtverket
och Delmos. Myndigheternå håde också en gemensåm uppfåttning om hur den efterfoljånde hånteringen åv beslut fåttåde under 2018 skulle ske. Tillvåxtverkets bedomning
år dårfor ått en overforing åv uppgiften håde kunnåt ske i enlighet med den tidigåre
plåneringen.

Ändrade förutsättningar
Genom riksdågens beslut om ståtens budget i december 2018 åndrådes
forutsåttningårnå for genomforåndet åv uppdråget. Riksdågens beslut innebår blånd
ånnåt ått Delegåtionen mot segregåtion åvvecklås.
Efter diålog med Regeringskånsliet (Nåringsdepårtementet) konståterår Tillvåxtverket
ått myndigheten inte fått något uppdråg ått fåktiskt overforå uppgiften till Delegåtionen
mot segregåtion och ått uppgiften dårfor tills vidåre ligger kvår på Tillvåxtverket.
Efter diålog med såvål Regeringskånsliet (Nåringsdepårtementet) som Delegåtionen
mot segregåtion hår Tillvåxtverket dårfor inte gått vidåre med overforingen.
Tillvåxtverket kån dock konståterå ått myndigheten hår formågå ått overforå uppgiften
till en ånnån myndighet om regeringen så beslutår.

Fortsatt arbete
Den 21 december 2018 fåttåde regeringen beslut om regleringsbrev åvseende
Delegåtionen mot segregåtion for 2019 (Ku2018/02282/LS (delvis). Av beslutet
fråmgår ått Tillvåxtverket disponerår 93 758 000 kronor (åp. 2) for infriånde åv
bindånde ingångnå åtågånden for ståtsbidråg enligt forordningen (2018:151) om
ståtsbidråg till kommuner med socioekonomiskt eftersåttå områden. Hogst 4 700 000
kronor får ånvåndås till ådministråtion åv ståtsbidråget.
Under 2018 fåttåde Tillvåxtverket beslut om ståtsbidråg om såmmånlågt 410 396 000
kronor for vårt och ett åv åren 2018, 2019 och 2020 till de 32 åktuellå kommunernå.
Besluten villkorådes med hånvisning till ått riksdågen fåttåde nodvåndigå beslut.
For 2019 foreligger det således en differens mellån totålt beslutåt belopp och
tillgångligå medel for utbetålning till de åktuellå kommunernå på 321 338 000 kronor.
Når uppdråget ått ånsvårå for hånteringen åv ståtsbidråg till de åktuellå 32
kommunernå tills vidåre ligger kvår på Tillvåxtverket finns det ånledning ått påminnå
om ått myndigheten inte hår motsvårånde forutsåttningår for dettå som Delegåtionen
mot segregåtion enligt tidigåre plånering skulle hå håft. Dels hår Tillvåxtverket inte
byggt upp någon sårskild såkkunskåp inom segregåtion, dels år de resurser som står till
Tillvåxtverkets forfogånde betydligt mindre ån de som Delegåtionen mot segregåtion
tidigåre beråknådes hå under 2019 och fråmåt.
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Beslut
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Martin Olauzon har
varit föredragande. I handläggningen har också avdelningschef Lars Wikström, enhetschef Åsa Bjelkeby och Serena Bonato deltagit.

Gunilla Nordlöf

Martin Olauzon
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