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Delegationen mot segregations yttrande utgar ifran myndighetens uppdrag att
bidra till att oka langsiktiga effekter av insatserfor att minska och motverka social
och ekonomisk segregation pa nationell, regional och lokal niva.

Sammanfattning

Delegationen mot segregation valkomnar en ny regionsplan for Skane som har

betoning pa den fysisk planering. Myndigheten har inga asikter gallande
arbetssatt eller innehall men ser garna att regionen anvander det webbaserade

uppfoljningssystem som myndigheten just nu utvecklar och som kan bidra i
forverkligandet av att minska de socioekonomiska skillnaderna i Skane

Yttrande

Myndighetens yttrande ror endast relevansen av planeringsstrategier for Skanes
hallbara utveckling och hur de kan utvecklas for att battre utgora ett stod till
kommunerna.

Omraden med socioekonomiska utmaningar kannetecknas av att de boende

utgors av en hog andel som varken arbetar eller studerar, lag andel
forvarvsarbetande, hog andel lagutbildade, hog andel langtidsarbetslosa samt hog
andel med forsorjningsstod. Socioekonomiska forutsattningar avspeglar sig saval i

boendestandard, halsa och livslangd som i utbildnings- och inkomstniva.

Orattfardiga skillnader minskar tilltro och tillit till demokratiska institutioner och
bidrar till sociala motsattningar och oro. Samhallsplaneringen i Skane behover

skapa forutsattningar for goda livsmiljoer. Den fysiska planeringen kan inte ensam

skapa ett socialt hallbart och inkluderande samhalle, men den kan bidra till att
dampa boendesegregationens konsekvenser och skapa battre forutsattningar for

manniskor att leva ett gott liv.

Delegationen mot segregation tarjust nu fram ett webbaserat uppfoljningssystem
som kommer att vara klart under 2021. Systemet ska gora det mojligt att mata och
folja segregationens utveckling pa nationell, regional och lokal niva samt pa annu
mer detaljerad niva inom kommuner. Uppfoljningssystemet ska ocksa ge
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anvandarna mojlighet att ta fram en samlad bild av hur segregationen utvecklas
med hjalp av indikatorer inom statistikomraden som arbete, bostad, utbildning,
demokrati och halsa. Det har tidigare inte funnits nagot enhetligt officiellt satt att
samlat mata och kontinuerligt folja hur segregationen ser ut och utvecklas i
Sverige. Myndighetens webbaserade uppfoljningssystem blir darfor forst i sitt slag
att samlat mata och folja segregationen och dess utveckling pa olika geografiska
nivaer. Uppfoljningssystemet gor det ocksa mojligt att visualisera statistiken pa
flera olika anvandan/anliga och pedagogiska satt. Uppfoljningssystemet kan vara
relevant utifran de utmaningar och malkonflikter som beskrivs i

samradshandlingen for att hantera bebyggelseutvecklingen. Hur kommunerna i
Skane planerar for och var man placerar bostader, verksamheter, service och
infrastruktur kommer ha stor betydelse for framtida livskvalitet dar samtliga
invanare oavsett bakgrund och livsvillkor bor fa storre tillgang till arbeten, bostader
och utbildning. Uppfoljningssystemet kan paverka den platsspecifika
stadsplaneringen i en kommun men aven ge en overblick for hela regionen. Den
kommer aven kunna starka arbetet med uppfoljning, for bade kommunerna och
regionen i Skane.

Delegationen mot segregation har inga ovriga synpunkter och ser positivt pa att
samradshandlingen som helhet kan bidra till okad jamlikhet och battre
levnadsvillkor i Skane.

I detta arende har direktor Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Karen
Austin harvaritforedragande.

Karen Austin
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