Uppdrag till förvaltningen –
Utreda möjligheterna att säkra en jämställd utbetalning
ASN-2019-3426
Motion av Charlotte Bossen (C) om jämställda
utbetalningar av försörjningsstöd
ASN 2019-1432

Medlemmar i ett hushåll

 Makar

Utgångspunkt -

 Partners

efter förmåga är skyldiga att bidra till det
underhåll som behövs för att deras
gemensamma och personliga behov ska
tillgodoses (6 kap. 1 § äktenskapsbalken,
ÄktB).

 Sambor
Barn och ungdomar under 21 år som
föräldrarna är underhållsskyldiga för.
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Utredning / Ekonomisk beräkning
+ Riksnorm för hushållets medlemmar (personliga
kostnader + gemensamma hushållskostnader)
+ Skäliga kostnader utanför riksnorm (boende,
hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt
medlemskap i fackförening och
arbetslöshetskassa)
+ Utgifter livsföring i övrigt, t ex läkarvård/medicin
= SUMMAN visar på vilket ekonomiskt utrymme
det aktuella hushållet har alt. behov av för aktuell
beräkningsperiod för att tillförsäkras en skälig
levnadsnivå
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 Tillgodoses på annat sätt?

de

o Medverkar den enskilde till att stärka
förutsättningarna till egen försörjning?
o Finns andra inkomster? Tillgångar?
 Kortvarigt eller långvarigt behov av
bistånd?
 Hushållets sammansättning?
 Bostadens storlek mm?
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Jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd
innebär enligt Socialstyrelsen bland annat att;
 Att medverka till och underlätta för människor att få egen försörjning
 Att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika
villkor och
- att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån kvinnor och mäns behov.

 Att det finns arbetssätt och rutiner för att upptäcka hot, våldsutsatthet och våldsutövande
samt stöd och relevanta stödinsatser.
Exempel på aktiviteter kan vara att utifrån en jämställdhetsperspektiv se över arbetsmetoder,
behovsbedömningar, utbetalningsmottagare, extern och intern samverkan samt insatser som kan
motverka utsatthet vid våld i nära relationer.

Forts. SoS
Etisk aspekt att gå in och styra hur par väljer att
dela på ansvaret för sin ekonomi.
Blir det mer jämställt om biståndet delas mellan
parterna i hushållet?
Farhågor att delat bistånd kan leda till konflikter
mellan socialtjänsten och hushållet och inom
hushållet.
Skapar mycket administrativt arbete
Erbjuda flera alternativ för utbetalning och låta
paret välja.

1 kap. Socialtjänstens mål
1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins
och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till
människans ansvar för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla
enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för
människornas självbestämmanderätt och integritet.

Saknas tillräcklig kunskap om och på vilket sätt uppdelade utbetalningar av ekonomiskt bistånd bidrar till
ökad jämställdhet samt vilka andra konsekvenser det i övrigt kan medföra för hushållet eller för
verksamheten ekonomisk bistånd. För närvarande inte aktuellt att utforma nationell vägledning i frågan.
(Socialstyrelsen november 2018)

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället
och sitt eget liv
Nationellt:
Ekonomisk jämställdhet – 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. Självständigheten innebär
att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor att försörja sig själva och eventuella barn.
Arbetsmarknads och socialförvaltningen, Malmö stad:
Bedömningar och beslut om insatser ska baseras på individuella behov, samt vara fria från stereotypa
föreställningar och normer kring kön.
Principen om arbete först – Det är i mötet med den enskilde Malmöbon som förvaltningens samlade arbete för att
stärka förutsättningarna till att fler Malmöbor blir självförsörjande genom arbete eller studier realiseras och
principen om arbete först anger målbilden att ta sikte på utifrån individens utgångspunkt.
Introduktion för nya soc.sekr inkluderar våld i nära relationer och vikten att fråga och föra dialog kring hur
ansvaret och faktiska förutsättningar för att hantera hushållets ekonomi fördelas.
Oavsett kön..! Fem frågeområden att uppmärksamma som socialsekreterare.

Pågående utvecklingsarbete inom fokusområdet
Arbetsmarknad- och ekonomiskt bistånd
Mål:
Stärka klientnära arbetet med fokus på självförsörjningsuppdraget
Verktyg:
Digitalisering ekonomiskt bistånd – Effektivisera arbetssätt och öka tillgängligheten för brukare

 Möjliggöra mer tid åt det personliga mötet med fokus på målet självförsörjning, effektivare
administration vid handläggning av ansökan om ekonomisk bistånd.
Processautomatisering. RPA (Robotic Process Automation) upphandlad maj 2019 av Malmö stad

 Repetitiv, regelbaserad, digitaliserad, standardiserad, stabil och få undantag. Inte utsättas för
kontinuerliga förändringar.

