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Uppdrag till förvaltningen - Utreda möjligheterna att säkra en jämställd
utbetalning

ASN-2019-3426
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av ekonomiskt bistånd samt att
återrapportera uppdraget till nämnden.
I Malmö beräknas 4 800 personer per månad beröras av frågan då de gemensamt utgör 2 400
hushåll där personerna som gifta, partners eller sambo får ett gemensamt beslut om
ekonomiskt bistånd. Ekonomisk självständighet är ett av sex jämställdhetspolitiska mål som
riksdagen beslutat om. Myndighetsutövning kopplad till ekonomiskt bistånd vilar på en
bedömning om ekonomisk och sociala situation där gifta, partners och sambos har ett
gemensamt försörjningsansvar för varandra och där beslut omfattar båda parterna i
förhållandet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens utredning påvisar att jämställd utbetalning är en
komplex fråga. För närvarande gör Socialstyrelsen bedömningen att kunskapsläget kring
delade utbetalningar är otillräckligt för att en nationell vägledning ska kunna utformas.
Fokusområdet arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd utvecklar det klientnära arbetet med
fokus på självförsörjningsuppdraget. Med nuvarande administrativa förutsättningar skulle
delade utbetalningar innebära mer än dubblerade arbetsmoment i själva utbetalningsfasen av
ekonomiskt bistånd. Pågående digitalisering inom ekonomiskt bistånd syftar till att
effektivisera administrationen och möjliggöra mer tid till personliga möten och bedöms av
förvaltningen vara en förutsättning för ett eventuellt införande av delade utbetalningar.
Malmö stad har genom stadskontoret i maj 2019 upphandlat plattform för Robotic Process
Automation (RPA) som ett led i att etablera automatiseringsförmåga i staden som sedan ska
kunna nyttjas av stadens förvaltningar. Under andra halvåret 2019 fokuserar staden på att
etablera processer, organisation, kompetens och resurser för att kunna tillämpa teknologin.
Förvaltningens arbete med självförsörjningsuppdraget stämmer väl överens med det
jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut samt ses som individuellt
ansvariga för sin försörjning. Förvaltningen bedömer det vara av vikt att följa utvecklingen av
kunskapsläget kring delade utbetalningar. Primärt bedömer förvaltningen det viktigt att
löpande föra dialog med de kvinnor och män som gemensamt ansöker om ekonomiskt
bistånd kring hur inkomster och utgifter är fördelade inom hushållet för att därigenom kunna
stärka intentionerna kring ekonomisk självständighet.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta:
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1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner återrapportering av
utredningsuppdraget om möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning av
ekonomiskt bistånd.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att snarast möjligt, och i samband med digital ansökan försörjningsstöd,
införa möjlighet till jämställd utbetalning.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger arbetsmarknads- och socialförvaltningen i
uppdrag att avge delrapport om uppdraget under hösten 2019.

Yrkanden

Joel Laguna (L) yrkar att förvaltningen snarast möjligt, och i samband med digital ansökan
försörjningsstöd, inför möjlighet till jämställd utbetalning samt att förvaltningen avger
delrapport om uppdraget under hösten 2019.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Joel Lagunas (L) förslag.
Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande. Ordförande
finner att arbetsutskottet bifaller Joel Lagunas (L) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
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