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Sammanfattning
Funktionsstödsförvaltningen har under 2018–2019 drivit ett pilotprojekt i jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning inom två verksamhetsområden. Ett delprojekt har genomförts inom
verksamheten ledsagarservice LSS och det andra inom avdelning LSS-bostäder kopplat till en
resursuppskattningsmodell för tilldelning av ekonomiska resurser (UPP) avseende LSS-boenden.
Projektets syfte var att i pilotform testa en framtagen modell och undersöka hur den kan
användas för att synliggöra hur förvaltningens resurser är fördelade utifrån kön. Syftet uppnåddes
och arbetet har visat att modellen går att använda i förvaltningens verksamheter.
Modellen är enkel att använda och visar på ett tydligt sätt om det finns en skillnad i
resursfördelningen utifrån kön. Eftersom modellen bygger på två dimensioner, resursanvändning
och resursfördelning, behöver det finnas statistik och underlag för detta som kan jämföras. Ju
mer konkret område som undersöks, desto lättare är det att använda modellen och identifiera
eventuella skillnader. En svårighet kan vara att komma fram till exakt vad som ska undersökas
och i vilken omfattning, en lärdom är därför att börja i liten skala med ett avgränsat område. En
förutsättning för att pilotprojektet kunde genomföras var att det fanns könsuppdelad statistik och
att kostnader/resurser kunde delas upp utifrån kön. Att arbetet var förankrat i förvaltningen med
en projektorganisation som samlade både verksamhet och stab, och därigenom olika kunskap och
kompetenser, var också viktiga förutsättningar för genomförandet.
Resultaten i de olika delprojekten visade att det fanns vissa skillnader utifrån kön, en del som
kunde förklaras och en del som behöver analyseras djupare för att få svar. Ett exempel på resultat
identifierades inom ledsagarservice LSS, där granskningen visade att mäns aktiviteter (som
genomförs tillsammans med ledsagare) i genomsnitt genererar en högre omkostnad än kvinnors.
Frågan om denna skillnad är rättfärdigad eller inte är dock svår att besvara. Självbestämmande är
en av de centrala principerna enligt LSS, och brukare med ledsagarinsats ska själv kunna
bestämma vilka aktiviteter en vill delta i eller genomföra tillsammans med sin ledsagare. Att
diskutera resursfördelningen i förhållande till val av aktivitet är därför svårt. Ett annat perspektiv
har att göra med varför män och kvinnor väljer vissa aktiviteter, och huruvida det finns skillnader i
hur män och kvinnor motiveras i valet av aktivitet, av ledsagare, anhöriga eller andra.
Ekonomiska förutsättningar kan också vara en förklaring till skillnaderna i utfallet på
omkostnaderna.
Att genomföra pilotprojektet i två olika områden har gett en djupare förståelse för hur modellen
kan användas på olika sätt. Samtidigt har det varit två områden som till sin karaktär gjort det
invecklat att föreslå åtgärder till förändrad resursfördelning. I pilotprojektet föreslogs inga
förändringar i resursfördelningen. Dock har vissa resultat gett upphov till åtgärder som främst
handlar om att fördjupa analysen inom vissa områden samt ett fortsatt arbete med normer och
jämställdhet i verksamheterna. För att kunna genomföra förändringar i resursfördelningen,
behöver en struktur för detta arbetas fram i förhållande till budgetprocessen. Det långsiktiga
målet är att modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning ska bli en etablerad metod för att
säkerställa en jämställd resursfördelning, men för att komma dit behöver förvaltningen fortsätta
testa modellen. Pilotprojektet har medfört att förvaltningen har lärt sig en ny metod, ett nytt
arbetssätt och ett nytt sätt att tänka på i förhållande till budget och jämställdhet. Det är ett lärande
som fortsätter i organisationen och en ny verksamhet har nu inlett arbete med att testa modellen.
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1. Inledning
Jämställdhetsintegrerad budgetstyrning är en metod för att uppnå en jämställd fördelning av
resurser mellan kvinnor och män. Genom att analysera resursfördelningen ur ett
jämställdhetsperspektiv synliggörs om budgetens resursfördelning möter kvinnors och mäns
behov på lika villkor. Funktionsstödsförvaltningen (FSF) har under 2018 drivit ett pilotprojekt
inom jämställdhetsintegrerad budgetstyrning. Projektets syfte var att i pilotform testa en
framtagen modell för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning och undersöka hur den kan
användas för att synliggöra hur resurser är fördelade mellan kvinnor och män. Modellen
innefattar ett fördelningsinstrument som kallas för Jämställdhetsklockan vilken beskriver två
dimensioner, resursanvändning och resursfördelning. Tillsammans med jämställdhetsanalys har
jämställdhetsklockan utgjort metoden för pilotprojektet.
Modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning utifrån jämställdhetsklockan togs fram i
tidigare stadsområde Innerstaden 2015, som ett verktyg och ett arbetssätt för att uppnå jämställd
resursfördelning. Tidigare projektledare för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning i Innerstaden
har varit ett stöd i arbetet, och de erfarenheter och lärdomar som drogs då har varit en värdefull
hjälp i funktionsstödsförvaltningens projekt.
För att testa modellen i ett bredare perspektiv har pilotprojektet drivits inom två olika delar av
organisationen med olika verksamhetsinriktning. Ett delprojekt har genomförts inom
verksamheten ledsagarservice LSS. Ledsagarservice LSS syftar till att möjliggöra för brukare att
aktivt delta i samhällslivet och möjliggöra gemenskap och kontakt med andra människor, genom
att personer som tilldelas insatsen får en ledsagare. I detta projekt har modellen testats genom en
granskning av omkostnader i verksamheten och en granskning av hur innehållet i utredningar kan
kopplas till omkostnaderna.
Det andra delprojektet har genomförts inom avdelning LSS bostäder och kopplat till
resursuppskattningsmodellen för tilldelning av ekonomiska resurser (UPP). UPP är en modell för
uppskattning av brukarens behov av praktiskt och pedagogiskt stöd. Modellen kan användas för
resurstilldelning av boende enligt LSS och är en vårdtyngdsmätning enligt faktorer som är
speciellt utarbetade för LSS-verksamheterna. I detta projekt har modellen testats genom att
granska den senaste UPP-mätningen jämfört med verksamheternas budgetutfall samt genom en
granskning av utvalda UPP-kategorier.
Pilotprojektet är en del i förvaltningens arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Arbetet har drivits i samarbete mellan flera avdelningar i förvaltningen. Erfarenheterna och
resultaten från pilotprojektet 2018 ligger till grund för det fortsatta arbetet med
jämställdhetsintegrerad budgetstyrning i FSF.
1.1 Projektets övergripande mål
•

Att i pilotform testa hur framtagen modell för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning kan
användas för att synliggöra hur resurserna inom förvaltningens verksamheter är fördelade
mellan kvinnor och män.
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2. Organisation och genomförande
Projektorganisationen har bestått av styrgrupp, projektgrupper och arbetsgrupper. Projektledare
och projektsamordnare från strategiska avdelningen har ansvarat för båda delprojekten. Beslut
om genomförande av projektet har tagits av förvaltningsledningen, som också är styrgrupp.
Pilotprojektet har drivits gemensamt av strategiska avdelningen, ekonomiavdelningen och
förvaltningens tre verksamhetsavdelningar1. Projektgrupperna för de två delprojekten har bestått
av projektledare och projektsamordnare samt enhetschefer för de berörda verksamheterna.
Arbetsgrupperna har i sin tur bestått av enhets- och sektionschefer för de berörda
verksamheterna, utvecklingssekreterare, controllers och ekonomer samt handläggare och
assistenter inom verksamheterna.
2.1 Genomförande
Delprojekten har genomförts i tre faser – förarbete, granskning och analys. Förarbetet innefattade
planering av projektet och genomgång av tidigare underlag, såsom jämställdhetsanalyser. Den
tidigare projektledaren för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning bjöds in till arbetsmöten som
ett stöd i planeringen av projektet och för att lära ut metoden. Under förarbetet genomfördes
även dialog och förankring med de verksamheter som ingick i projektet2. Projektplaner togs fram
för de två delprojekten och beslutades av styrgruppen. En utbildning för deltagarna i respektive
projektgrupp genomfördes och hölls av tidigare projektledare. Granskningsfasen pågick olika länge i
de två delprojekten, men de olika stegen av granskningen genomfördes mellan juni och oktober
2018. Granskningen genomfördes tillsammans med projekt- och arbetsgrupperna och med
representanter från de berörda verksamheterna. Analysen genomfördes från oktober 2018 till mars
2019. Projektledare och projektsamordnare har under denna period sammanställt resultaten av
granskningarna och genomfört analysen. I februari 2019 hölls ett analysmöte för projekt- och
arbetsgrupperna och särskilt inbjudna, där resultaten återkopplades och reflektioner och
fördjupande analysdiskussioner genomfördes.
2.2 Hantering av personuppgifter
Utredningarna och underlaget som granskades inom ledsagarservice LSS avidentifierades, och
innehöll inga personuppgifter i form av personnummer, namn och kön. Medarbetare med
koppling till UPP-modellen har haft tillgång till vissa personuppgifter för att kunna
sammankoppla vårdtyngdsmätning med budget. Denna hantering är en del av dessa medarbetares
dagliga arbete och granskningen bedöms inte strida mot sekretess eller datalagstiftning såsom
GDPR. Det ligger i det allmänna intresset att följa upp ärenden för att kvalitetssäkra
verksamheten.
2.3 Rapportdata
Statistiken som använts som underlag har tagits fram ur befintliga system och från
verksamhetsstatistik. Statistiken avser avgränsade perioder utifrån granskningens omfattning och
syfte. Signifikansen för statistiken i denna rapport är i det stora hela inte säkerställd, men visar på
viktiga tendenser inom de olika områdena.
I pilotprojektet utgick granskning och analys endast från statistik gällande juridiskt kön (kvinnor
och män). Detta eftersom majoriteten av statistiken från befintliga system i Malmö stad utgår från
de två juridiska könen, och det är alltså denna statistik som funnits tillgänglig vid projektarbetet.
Avdelning LSS bostäder, avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet samt avdelning myndighet och socialpsykiatri.
Myndighetsenheten, enheten stöd och avlastning, sektionen ledsagarservice och avlösarservice, sektioner för LSSboenden samt ekonomiavdelningen
1
2
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3. Kontext utifrån politiska mål och lagstiftning
3.1 Sveriges jämställdhetspolitiska mål
Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är också ett av FN:s globala mål (mål 5) som
Sverige och Malmö politiskt har förbundit sig till genom Agenda 2030.
Utifrån det övergripande jämställdhetspolitiska målet har sex delmål tagits fram:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
5. Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för
en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
De mål som bedöms särskilt relevanta för pilotprojektet är delmål ett, två och fem.
3.2 Malmö stads jämställdhetsmål
Kommunfullmäktiges mål 2018 var att Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande
stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en
tillgång.
Målet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att säkerställa en jämställd fördelning av makt
och resurser samt erbjuda likvärdig service till Malmöborna, oavsett kön.
Funktionsstödsnämndens mål 2018 var att nämndens verksamheter ska vara jämställda och
jämlika där resurser är likvärdigt fördelade utifrån individuella behov och där alla som berörs av
förvaltningens insatser ges likvärdig och icke-diskriminerande service.3
3.3 Mål för funktionshinderspolitiken
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald
som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.
3.4 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de
kan påverka vilket stöd och vilken service de får. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet,
inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet. Målet är att den enskilde
får möjlighet att leva som andra.

3

Nämndsbudget 2018, beslutad av funktionsstödsnämnden 180124.
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I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika
bedömningsgrunder, så kallade personkretsar, enligt nedan:
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte
beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service. Dessa är rådgivning och annat
personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet,
korttidsvistelse, korttidstillsyn, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
och ungdom, bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. I detta projekt
granskas jämställdhet inom två insatser enligt LSS, 9§3 ledsagarservice och 9§9 bostad med
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
Drygt 80 % av personer med LSS-insats tillhör personkrets 1. Generellt sett är det fler män än
kvinnor som får de diagnoser som är inkluderade inom LSS, framförallt inom personkrets 1. Vad
könsskillnaderna beror på finns det inga tydliga svar på. Socialstyrelsen har tidigare konstaterat att
huvudförklaringen till mäns överrepresentation inom LSS är att det finns fler män än kvinnor
inom de personkretsar som har rätt till insatser enligt LSS. Därmed dras slutsatsen att i och med
att fler män än kvinnor har vissa diagnoser4, får fler män insatser enligt LSS. Det bedöms att
insatserna beviljas rättvist mellan könen5.
3.5 LSS i Malmö
Funktionsstödsnämnden är den politiska nämnd i Malmö som ansvarar för insatser enligt LSS.
Nämnden ansvarar även för insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen
(HSL). Nämndens uppdrag är att säkerställa att behov och rättigheter tillgodoses för nämndens
målgrupper. Det innefattar en likvärdig service och likvärdigt stöd oavsett var individen bor i
staden, och att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Alla med LSS-insatser har rätt till
individuellt anpassade insatser med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande,
delaktighet och självständighet. Målsättningen är att all verksamhet bedrivs med respekt för den
enskildes integritet och att den stärker förmågan till ett självständigt liv.
I Malmö hade totalt 2 092 personer, varav 1 265 män och 827 kvinnor, ett verkställt LSS-beslut
den 1 november 2018 enligt verkställighetsappen i Qlikview. Av dessa var cirka 1 630 personer 18
år och äldre. Könsfördelningen inom samtliga LSS-insatser i Malmö är cirka 60 % män och 40 %
kvinnor.

För att veta hur stor andel kvinnor och män som har tillgång till insatser enligt LSS har Socialstyrelsen via patientregistret utgått
från antalet kvinnor och män med funktionsnedsättning i befolkningen. Inom diagnoserna utvecklingsstörning, autism och
autismliknande tillstånd, Cerebral Pares, Parapares, Downs syndrom och ryggmärgsbråck har det visat sig att antalet män/pojkar
är fler än antalet kvinnor/flickor inom samtliga diagnoser, undantaget är ryggmärgsbråck.
5 Socialstyrelsen. (2011a). Insatser till kvinnor och män med funktionsnedsättning. Kartläggning och analys av könsskillnader
inom LSS och SoL. Stockholm: Socialstyrelsen.
4
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4. Jämställdhetsintegrerad budgetstyrning
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Jämställdhet skapas där
ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår, därför måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därmed att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i planering, beslut, genomförande, uppföljning och utveckling
av verksamheten på alla nivåer i organisationen. I arbetet med jämställdhetsintegrering synliggörs
och analyseras systematiskt vilka konsekvenser olika beslut och insatser får för kvinnor respektive
män.
Jämställdhetsintegrerad budgetstyrning är en metod för att uppnå en jämställd fördelning av resurser
mellan kvinnor och män. Genom att analysera resursfördelningen ur ett jämställdhetsperspektiv
synliggörs huruvida budgetens resursfördelning möter kvinnors och mäns behov på lika villkor,
eller om resurser behöver omdirigeras för att skapa en jämnare och rättvisare fördelning.
Metoden har främst använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv.
Syftet med jämställdhetsintegrerad budgetstyrning är att förhindra att offentliga medel fördelas på
ett sätt som är orättvist och diskriminerande för att i stället uppnå en mer rättvis fördelning av
resurser mellan könen. Fokus ligger på hur resurser fördelas och inte på att själva beloppen i en
budget måste höjas eller sänkas6. Resursfördelningen avser vilka resurser som avsätts och hur de
tillgängliga resurserna fördelas mellan verksamheter. Med budgetbelopp avses de faktiska
kronorna som är kopplade till resurserna, exempelvis hur mycket pengar en verksamhet har att
röra sig med under ett år. Eftersom ekonomiska beslut alltid får följder för de som omfattas av
dem, kan en jämställdhetsintegrerad budgetsanalys visa om och hur dessa beslut påverkar
respektive kön olika. Genom att ställa vissa frågor under analysens gång möjliggörs en djupare
förståelse av resultatet. Dessa frågor kan exempelvis vara:
•
•
•

Vilka behov finns?
Möter budgetens resursfördelning kvinnors och mäns behov på lika villkor?
Värderas något kön och dess behov, intressen och värderingar högre än det andra?

Genom att testa modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning i pilotprojekt, kan
förvaltningen arbeta för att arbetssättet på sikt ska integreras i det ordinarie budgetarbetet med
syfte att i så hög utsträckning som möjligt verka för att resurser fördelas och används på ett
jämställt vis. Inom FSF är jämställdhetsintegrering ett väl förankrat arbetssätt och flertalet
jämställdhetsanalyser har genomförts inom verksamheterna, där majoriteten analyser visar på att
det finns skillnader mellan könen inom ramen för den beviljade insatsen. Vid start av
pilotprojekten fanns det därmed gott om underlag som visade på vikten av att förvaltningen
arbetar med att synliggöra vilken effekt som fördelningen av resurser får för kvinnor och män,
flickor och pojkar inom förvaltningens verksamheter.
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4.1 Metod
Modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning innefattar fördelningsverktyget
jämställdhetsklockan. Jämställdhetsklockan beskriver resursanvändningen och resursfördelningen
med hjälp av en inre och en yttre cirkel. I diagrammet nedan ges ett exempel på hur verktyget
fungerar.

RESURSANVÄNDNING

31%
38%

RESURSFÖRDELNING

62%
69%

Män

Kvinnor

Inre cirkel: andel
brukare verksamhet X
Yttre cirkel: andel
aktivitetskostnad

50%

Den inre cirkeln beskriver resursanvändningen, det vill säga vem som använder resurserna och i
vilken utsträckning. I exemplet ovan visar cirkeln för resursanvändning andelen brukare i
verksamhet x, där könsfördelningen är 38 % kvinnor och 62 % män.
Den yttre cirkeln beskriver resursfördelningen, det vill säga resursernas fördelning ur ett
kostnadsperspektiv utifrån kön (eller hur mycket pengar som läggs på kvinnor respektive män).
I exemplet ovan visar den yttre cirkeln fördelningen av en aktivitetskostnad fördelad utifrån
brukarnas könsfördelning, det vill säga hur mycket pengar mäns respektive kvinnors aktiviteter i
verksamhet X kostar.
Uppstår det ett gap mellan dessa två cirklar kan det tyda på att det finns en ojämställdhet, men det
kan också vara en rättfärdigad skillnad. En rättfärdigad skillnad kan exempelvis vara ett specifikt
behov som kräver mer resurser. När det inte finns några förklaringar på gapet kan det vara ett
tecken på en ojämställd resursfördelning. Med hjälp av jämställdhetsanalys behöver resultatet
undersökas för att komma fram till vilken skillnad i resurserna som är rättfärdigade och vilken
skillnad i resurserna som bidrar till ojämställdhet och därmed behöver omfördelas.
Exemplet ovan visar på ett gap på 7 %, där mäns andel av resurserna är något större än andelen
män. Det är detta gap som ska undersökas för att se huruvida skillnaden är rättfärdigad eller ej,
och därmed jämställd eller ej.
Jämställdhetsklockan visar även ett 50 %-streck. Beroende på vad som undersöks kan detta värde
vara mer eller mindre relevant. För exempelvis en öppen verksamhet, såsom en fritidsgård eller
en mötesplats, som riktar sig till alla (medborgare, besökare etc.) är drivkraften ofta att det ska
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vara en jämn könsfördelning mellan de som använder platsen. För verksamheter som exempelvis
ett LSS-boende där könsfördelningen utgörs av de som har beviljats insatsen, blir 50 %-strecket
mindre relevant, eftersom en jämn könsfördelning inte är det uttryckliga syftet med insatsen.
Däremot är det viktigt att undersöka hur resurserna är fördelade utifrån den befintliga
könsfördelningen.
Jämställdhetsanalys
Utöver jämställdhetsklockan har jämställdhetsanalys använts som metod i pilotprojekten.
Jämställdhetsanalys är ett sätt att undersöka verksamheten eller ett specifikt område ur ett
jämställdhetsperspektiv. Genom att utgå från könsuppdelad statistik kartläggs och synliggörs
strukturer inom en verksamhet eller ett område. Utifrån statistiken ställs frågor kring hur och
varför det ser ut som det gör, och genom detta fås en bättre förståelse för hur ojämställdhet
uppstår och vad som kan göras åt det. Genom att anlägga en jämställdhetsanalys på de resultat
som framkommit av granskningarna i pilotprojekten har en fördjupad analys möjliggjorts där
eventuella orsaker och konsekvenserna till resultaten har identifierats.
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5. Delprojekt ledsagarservice LSS
5.1 Beskrivning av insats
Ledsagning är en insats som beviljas personer som främst bor i eget boende (ordinärt boende).
Ledsagarverksamheten har som syfte att möjliggöra för brukaren att delta aktivt i samhällslivet,
bryta isolering och möjliggöra gemenskap och kontakt med andra människor. Insatsen är
individuellt utformad och anpassas efter brukarens behov och uppdraget kan därför se olika ut
beroende på beslutet från biståndshandläggaren. Brukaren får insatsen med ett visst antal timmar
i veckan eller månaden. I maj 2018 var 244 brukare beviljade ledsagarservice, varav 146 män och
98 kvinnor. Av de brukare som ingick i granskningen bodde ett mindre antal i LSS-bostad.
Ledsagarservice sker alltid utanför hemmet, inte i brukarens eller ledsagarens hem. Ledsagaren
stöttar brukaren i att delta i de aktiviteter som hen framfört vid ansökan. Aktiviteten kan vara att
exempelvis besöka vänner, promenera, träna, gå på café/restaurang eller ta del av kulturlivet på
olika sätt. Ledsagningen kan även ske vid besök hos läkare och tandläkare. För brukare som bor i
LSS-bostad ska stöd till fritidsaktiviteter ske från boendets personal. Det innebär att ledsagare
oftast inte beviljas till personer med LSS-boende, med undantag för speciella individuella behov.
Ledsagarverksamheten är organisatoriskt placerad i enhet 3 stöd och avlastning inom avdelning
stöd, hälsa och daglig verksamhet. Beslut om insats fattas av handläggare på myndighetsenheten
inom avdelning myndighet och socialpsykiatri (enheten benämns härefter som myndigheten). När
beslut om ledsagarinsats är taget av myndigheten ska verksamheten verkställa beslutet utifrån
brukarens önskemål om vem som ska utföra uppdraget. Biståndshandläggare har inga riktlinjer
för vad, eller hur många timmar, som är goda levnadsvillkor att ta hänsyn till vid beslut, men
handläggare kan själva fatta beslut för insatser upp till 30 timmar i månaden. När ansökningar är
på 30 timmar eller mer görs en dragning i arbetsgruppen där tidigare domar fungerar som
vägvisning. Bifall på över 30 timmar ges när brukaren ansöker om timmar till speciella aktiviteter
eller tillfällen.
5.1.1 Ersättning och utlägg
Myndigheten ersätter verksamheten ledsagarservice med en schablonersättning på 300 kronor per
utförd ledsagartimme. För verksamheten kan kostnaden bli större, då medarbetarens lön varierar
beroende på vem som har anställningen men också utifrån vilken tid på dygnet och vilken
veckodag som uppdraget utförs på. Ersättning för obekväm arbetstid betalas vid kväll/natt och
helgtjänstgöring. Ledsagarna kan även ha annan anställning inom förvaltningen eller i annan
verksamhet inom privat eller kommunal regi.
Om brukare inte använder sina beviljade ledsagartimmar under en månad följer inte obrukade
timmar över till nästa månad, det går alltså inte att samla på ledsagartimmar. Brukaren kan avboka
inplanerad ledsagartid. Om avbokningen sker 24 timmar innan bokad tid sparas dessa timmar så
att brukaren kan använda dem senare i innevarande månad.
Brukaren betalar själv för sina utgifter vid ledsagningen. Ledsagaren får lägga ut för sina
kostander för exempelvis inträden, aktiviteter och fika. Dessa utlägg erhåller ledsagaren
omkostnadsersättning för som betalas ut nästkommande månad. Ersättning utgår med max 150
kronor per månad om ledsagarbeslutet är upp till 12 timmar per månad eller 300 kronor när
beslutet är på mer än 12 timmar per månad. Överstiger kostnaden av en aktivitet
omkostnadsersättningen kan undantagsvis en extra omkostnadsersättning utgå. Som exempel kan
det gälla kortare resor eller dyrare konsertbiljetter.
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Ledsagarens utlägg bör vara fördelad lika för aktiviteter och förtäring, det vill säga högst halva
summan på förtäring och resterande på aktiviteter (detta för att förtäring inte ska bli för stor
post). Ledsagaren har som uppgift att uppmärksamma brukaren på hens möjlighet att genomföra
eller delta i en aktivitet utifrån vad som finns kvar i månadens omkostnad.
5.1.2 Malmönyckeln
Personer med någon form av beviljad insats enligt LSS i Malmö kan ansöka om Malmönyckeln,
ett kort som ger brukaren möjlighet att ta med sig en stödperson gratis på de aktiviteter som är
kopplade till Malmönyckeln. Vid projektets ingång fanns 58 olika arrangörer kopplade till kortet
inom en mängd olika områden såsom kultur, motion, sport och studieförbund. Om
Malmönyckeln används betalar inte ledsagaren något inträde i samband med att brukaren deltar i
och betalar för en aktivitet, exempelvis bio, museum, teater eller motions- och sportevenemang.
Vid granskningen hade 2 092 personer ett LSS-beslut. Av dessa hade 1 304 brukare
Malmönyckeln, varav 522 kvinnor och 782 män. Av dessa 1 304 brukare bor 834 personer (64 %)
i ett LSS-boende och 470 brukare (36 %) bor i eget boende (ordinärt boende). Anledningarna till
att fler brukare som bor i LSS-bostad använder Malmönyckeln jämfört med de som bor i eget
boende kan vara flera, men en förklaring kan vara att personalen i LSS-bostaden har kunskap om
Malmönyckeln och ger stöd i ansökan om kortet. De kan också vara behjälpliga i tolkningen av
hur Malmönyckeln kan användas. Om information om Malmönyckeln inte nått, eller varit
tillräcklig, till brukare (och deras anhöriga) som bor i egen bostad kan det påverka användningen
av kortet.
Det har inte varit möjligt att ta fram statistik över hur många kvinnor och män med ledsagarinsats
som har Malmönyckeln, då denna statistik inte förs i nuläget. Malmönyckeln är dock ett relevant
verktyg i förhållande till ledsagning, då användningen av kortet kan möjliggöra deltagande i fler
aktiviteter utan omkostnader för ledsagaren.
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5.2. Granskning
5.2.1 Granskning av utlägg och omkostnader
Viktiga resultat:

Ledsagares utlägg:
• Under perioden januari-augusti 2018 hade ledsagare totalt sett ungefär lika stora utlägg
oavsett kön.
• Det genomsnittliga utlägget för kvinnor var under denna period 336 kronor per person
och för män 306 kronor. Kvinnors utlägg är därmed 10 % högre än mäns.
Omkostnader brukare:
• Mäns aktiviteter genererar i genomsnitt en högre omkostnad än kvinnors i förhållande till
könsfördelningen.
• I genomsnitt genererar kvinnors aktiviteter ett utlägg på 248 kronor per person och mäns
aktiviteter 329 kronor. Kvinnors omkostnader är därmed 25 % lägre än mäns.

I granskningen har samtliga utlägg och statistik avseende beviljade ledsagartimmar sammanställts.
Ledsagarverksamheten har sedan tidigare könsuppdelad statistik på utlägg. Statistiken är uppdelad
på brukare och medarbetare.
98 kvinnor och 146 män hade ledsagarinsats vid granskningen. Det totala antalet beviljade timmar
ledsagarservice vid samma tidpunkt var 6 014, varav kvinnor beviljats 2 413 timmar och män
3 601. Kvinnor beviljas i genomsnitt 24,6 timmar i månaden och män 24,7 timmar. Både antal
beviljade insatser och antal beviljade timmar motsvarar könsfördelningen hos brukare i
ledsagarverksamheten på cirka 40 % kvinnor och 60 % män.
Av de 6 014 beviljade timmarna använde brukare 5 237 timmar. Differensen mellan antalet
beviljade kontra utförda timmar kan bero på olika anledningar. Det kan exempelvis handla om att
nya brukare inte har hunnit få sitt beslut verkställt, att brukaren önskar byta ledsagare och inte
hunnit få någon annan, att ledsagaren har avslutat sin tjänst eller att brukare inte bokat in alla
beviljade timmar av skäl som sjukdom eller annan aktivitet på planerad ledsagartid eller liknande.
Vid granskningen fanns inte könsuppdelad statistik tillgänglig för användningen av beviljade
timmar.
Ledsagares utlägg
102 kvinnor och 93 män var anställda som ledsagare till brukare över 18 år vid granskningen. Det
är således fler kvinnor än män som arbetar som ledsagare, medan fler män än kvinnor har
ledsagarinsats. En person kan vara ledsagare till fler än en brukare, och kan vara ledsagare åt både
kvinnor och män.
I granskningen av omkostnader ingick ledsagares totala utlägg under perioden januari till augusti
2018. Granskningen innefattar alla ledsagare som haft utlägg under denna period. Det innebär att
samma ledsagare kan återkomma under flera månader, det är alltså inte antal unika ledsagare som
avses i diagram 1 (nästa sida). Detsamma gäller för brukare där diagram 2 avser alla brukare som
haft aktiviteter som genererar utlägg för ledsagare under perioden januari-augusti, och därmed
inte antal unika brukare.
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Diagram 1: Ledsagares totala utlägg under perioden januari-augusti 2018

Ledsagares utlägg

Män

Kvinnor

Inre cirkel: andel ledsagare
Yttre cirkel: andel utlägg

49% 49%

51% 51%

50%

Man
Kvinna
Totalt

Andel
ledsagare
51 %
49 %
100 %

Antal
ledsagare*
133
126
259

Andel utlägg
51 %
49 %
100 %

Totalt utlägg
(kr)
40 817
42 380
83 197

Skillnad i
procentandelar
0%
0%

*Kolumnen antal ledsagare är inte unika personer, utan samma ledsagare kan återkomma under flera månader under perioden.
Omkostnaderna baseras på de totala omkostnaderna för perioden.

Det totala utlägget för ledsagarna under perioden januari till augusti var 83 197 kronor, varav
42 380 kronor för kvinnor och 40 817 kronor för män. Andel ledsagare som haft utlägg under
perioden var 51 % män och 49 % kvinnor. Det är alltså en marginell skillnad i andelen ledsagare
som haft utlägg under perioden. Trots detta har kvinnor haft ett något högre utlägg än män totalt
under perioden.
Sett till hela perioden framgår inga skillnader för utläggen i förhållande till könsfördelningen.
Skillnaden i procentandelar framgår av en jämförelse mellan andel utlägg och andel ledsagare
inom gruppen män respektive kvinnor. När det totala utlägget delas upp på antal ledsagare utifrån
kön framgår dock att det genomsnittliga utlägget för kvinnor under denna period var 336 kronor
per person och för män 306 kronor. Detta innebär att kvinnors utlägg i genomsnitt är 10 %
högre än mäns.
För att undersöka hur det genomsnittliga utlägget ser ut vid olika tidpunkter på året och om det
skiftar beroende på säsong har nedslag gjorts i mars, maj och augusti 2018.
Tabell 1: Utlägg ledsagare under mars, maj och augusti 2018
Månad

Utlägg kvinnor
(genomsnitt)

Mars
Maj
Augusti

318
342
305

Antal
ledsagare
(kvinnor)
med utlägg
16
19
22

Utlägg män
(genomsnitt)

276
349
328

Antal
ledsagare
(män) med
utlägg
17
19
12

Totalt
utlägg
kvinnor

Totalt
utlägg
män

Totalt
utlägg

5 094
6 507
6 412

4 690
6 630
3 939

9 784
13 137
10 351

I mars hade ledsagare utlägg på 9 784 kronor. I genomsnitt hade kvinnor ett utlägg på 318 kronor
och män 276 kronor per person. I maj var dessa siffror 342 respektive 349 kronor, och i augusti
305 respektive 328 kronor. Sett till utläggen för dessa tre månader skiftar det genomsnittliga
utlägget, där kvinnors utlägg vissa månader är högre och för andra månader är mäns utlägg högre.
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Omkostnader som genererats av brukares aktiviteter
I granskningen av omkostnader som genererats av brukares aktiviteter ingick de totala
omkostnaderna under perioden januari till augusti 2018. Eftersom ledsagarnas totala utlägg under
perioden är samma summa som omkostnaderna som genererats av brukares aktiviteter, blir den
totala omkostnaden samma som i diagram 1, 83 197 kronor. Skillnaden är att detta diagram
fokuserar på könsfördelningen på omkostnaderna utifrån brukare, och inte ledsagare.
Diagram 2: Omkostnader som genererats av brukares aktiviteter under perioden januari-augusti 2018

Omkostnader som genererats av brukares aktiviteter
Män
31%

Kvinnor

Inre cirkel: andel brukare
Yttre cirkel: andel omkostnader

38%
62%
69%

50%

Man
Kvinna
Totalt

Andel brukare
62 %
38 %
100 %

Antal
brukare*
174
105
279

Andel
omkostnad
69 %
31 %
100 %

Total
omkostnad
(kr)
57 204
25 993
83 197

Skillnad i
procentandelar
+7 %
-7 %

*Kolumnen antal brukare är inte unika personer, utan samma brukar kan återkomma under flera månader under perioden.
Omkostnaderna baseras på de totala omkostnaderna för perioden.

Under perioden januari till augusti genomförde brukare aktiviteter som genererade omkostnader
för ledsagare på totalt 83 197 kronor. Mäns aktiviteter genererade omkostnader på 57 204 kronor,
medan kvinnors aktiviteter genererade omkostnader på 25 993 kronor. Andel brukare som haft
aktiviteter som genererat omkostnader under perioden var 62 % män och 38 % kvinnor.
Sett till hela perioden framgår en skillnad i omkostnaderna utifrån könsfördelningen, där män har
omkostnader som är 7 % högre jämfört med könsfördelningen på 62 %. Skillnaden i
procentandelar framgår av en jämförelse mellan andel utlägg och andel brukare utifrån kön. När
den totala omkostnaden delas upp på antal brukare utifrån kön framgår att kvinnors aktiviteter
genererar ett genomsnittligt utlägg för ledsagare på 248 kronor per person och mäns aktiviteter
329 kronor. Detta innebär att kvinnors omkostnader i genomsnitt är 25 % lägre än mäns.
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För att undersöka hur det genomsnittliga utlägget ser ut vid olika tidpunkter på året och om det
skiftar beroende på säsong har nedslag gjorts i mars, maj och augusti 2018.
Tabell 2: Omkostnader som genererats av brukares aktiviteter under mars, maj och augusti 2018
Månad

Omkostnader
aktiviteter kv.
(genomsnitt
kr)

Antal
brukare
(kvinnor)

Mars
Maj
Augusti

208
293
290

12
16
18

Omkostnader
aktiviteter
män
(genomsnitt
kr)
347
325
341

Antal
brukare
(män)

Total
omkostnad
kvinnor

Total
omkostnad
män

Total
omkostnad

21
26
15

2 491
4 693
5 230

7 293
8 444
5 121

9 784
13 137
10 351

I mars genomförde brukare aktiviteter som genererade omkostnader för ledsagarna på totalt
9 784 kronor. I genomsnitt genererade kvinnors aktiviteter en omkostnad på 208 kronor och
mäns 347 kronor. I maj var dessa siffror 293 respektive 325 kronor, och i augusti 290 respektive
341 kronor.
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5.2.2 Granskning av utredningar
Viktiga resultat:

Granskning av utredningar
• Intressen beskrivs likvärdigt för kvinnor och män i de granskade utredningarna, dock är
dokumentationens omfattning större för kvinnor.
• Mående och egenskaper beskrivs betydligt mer utförligt för kvinnor än män.
• Önskemål om aktiviteter framgår ungefär likvärdigt i utredningarna.
• Ca hälften av önskemålen om aktiviteter innebär en kostnad för brukaren eller ledsagaren.
• Av de aktiviteter som innebär en kostnad för ledsagaren, såsom avgift eller inträde,
bedöms flera av dem kunna ha bekostats av Malmönyckeln.
Önskemål om aktiviteter i förhållande till omkostnader
• Fika och bussbiljetter är de största posterna i förhållande till omkostnader.
• Önskemålen om aktiviteter som framgick i de granskade utredningarna överensstämmer
inte med de omkostnaderna som ledsagarna har haft.

Denna del av granskningen syftade till att undersöka vilka aktiviteter som ligger till grund för
omkostnaderna och jämföra dessa med vilka aktiviteter som brukare önskat om vid ansökan om
insatsen. Därför granskades 48 utredningar av de pågående ledsagarärenden i maj 2018. 19
utredningar avsåg kvinnor och 29 avsåg män. Könsfördelningen för de granskade utredningarna
speglar könsfördelningen på brukare inom ledsagarservice LSS (cirka 40 procent kvinnor, 60
procent män). Urvalet baserades på var femte kvinna/man över 18 år. Skälet till varför endast
utredningar för vuxna granskades är att föräldraansvaret och barnet/ungdomens mognad skulle
kunna ge en annan bild av skälen till beslut7. Av de granskade besluten fanns både bifall, delavslag
och avslag. Utredningarna avidentifierades utifrån namn, ålder och kön.
Projektledare och handläggare från myndigheten tog fram en granskningsmall som grundade sig i
tidigare granskningsmallar från projektet ”Jämställd biståndsbedömning i vård och omsorg”8 och
dess nätverk Jämställdhetsgruppens granskning från april 2018 samt på underlag från andra
kommuner som granskat utredningar utifrån jämställd budgetstyrning9. Utredningarna granskades
av projektledare och två handläggare från myndigheten.
Utredningarna är skrivna utifrån dokumentationssystemen Origo och Individens behov i centrum
(IBIC). Origo slutade användas 2014 och Malmö stads vård- och omsorgsverksamheter övergick
då till IBIC10. Vid sammanställningen av uppgifter vid granskningen framkom att beslutsdatumen
på utredningarna är spridda under åren 2012 till 2018. Eftersom granskningen innefattade både
äldre och nyare utredningar är de skrivna utifrån båda systemen. Majoriteten av utredningarna var
skrivna enligt IBIC, medan 14 av 48 utredningar var skrivna enligt Origo.

I sju av de granskade utredningarna var brukaren dock under 18 år när beslutet fattades. Dessa sju beslut löpte över
perioden när brukaren blev myndig.
8 Projektet genomfördes i vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad 2012-2013. En jämställdhetsgrupp
bestående av biståndshandläggare och chefer skapades då, och är fortfarande verksam.
9 Karlstad och stadsdel Enskede- Årstad- Vantör i Stockholm
10 IBIC bygger på en strukturerad dokumentation och utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom
olika livsområden i det dagliga livet.
7
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Innehållet i utredningarna har granskats utifrån beskrivningar av intresse, mående och egenskaper
samt önskemål om aktiviteter, då dessa bedöms vara av relevans för granskningens syfte och i ett
större perspektiv på hur insatsen utformas och vilket beslut om timmar som fattas.
Intresse
Av de granskade utredningarna framgick att intressen beskrivs likvärdigt för kvinnor och män,
sett till antal beskrivna intressen i förhållande till antalet kvinnor och män som ingått i
utredningarna som granskats. Kvinnors intressen dokumenteras dock mer omfattande jämfört
med mäns intressen, utifrån att respektive intresse är mer detaljerat och beskrivande hos kvinnor
än hos män.
Mående och egenskaper
Information om hur brukaren mår och hens egenskaper beskrivs betydligt mer utförligt för
kvinnor än män. I de granskade utredningarna beskrevs kvinnor mer ingående i sitt mående,
egenskaper och stödbehov.
Önskemål om aktiviteter
I utredningarna framgår brukares önskemål avseende innehållet i sin ledsagartid. En brukare kan
framföra flera önskemål om aktiviteter. Brukare är inte alltid själv specifika i antalet önskade
timmar i sin ansökan, utan vill veta av handläggaren vad som är brukligt/rimligt för just den
aktivitet som de önskar göra. Utöver brukares egna önskemål om aktiviteter, framgick det i tjugo
av de granskade utredningarna även önskemål framförda av andra som anhöriga, god man och
personal11.
De önskemål om aktiviteter som framgick oftast (fler än fem gånger) i kvinnors utredningar var
gå i affärer, promenera, gå på bio och fika. De vanligast förekommande önskemålen om
aktiviteter bland män var träna, promenera, gå på bio och gå i affärer. Sett till de vanligaste
önskemålen skiljer sig män och kvinnor endast åt på en punkt, träna (män) och fika (kvinnor).
Önskemål om aktiviteter framgick ungefär likvärdigt för kvinnor och män i utredningarna.
Kvinnor hade önskemål om totalt 63 aktiviteter, vilket i snitt blir 3,32 aktiviteter per person sett
till antalet granskade utredningar per kön. Män hade önskemål om totalt 92 aktiviteter, vilket i
snitt blir 3,17 aktiviteter per person. I utredningarna som rörde kvinnor fanns 24 olika aktiviteter,
medan det fanns 44 olika aktiviteter bland män. I genomsnitt motsvarar det 1,26 olika aktiviteter
bland kvinnor och 1,52 bland män.
I de önskemål som framfördes var ungefär hälften, för både kvinnor och män, önskemål som
inte innebär en kostnad för brukaren eller ledsagaren, såsom gå på stan, ta en cykeltur, gå i affärer
eller promenera. Av de aktiviteter som innebär en kostnad för ledsagaren, såsom avgift eller
inträde, bedöms flera av dem kunna ha bekostats av Malmönyckeln. I några utredningar fanns
anteckningar om att information lämnats om Malmönyckeln. Ledsagarservice lämnar information
om Malmönyckeln till både ledsagare och brukare. Ingen statistik finns på hur frekvent
Malmönyckeln används.

Bland de anhöriga framfördes i sex utredningar önskemål från mammor, i två från systrar, i en från pappan, i tre
från vårdnadshavare (vilket tolkades som båda föräldrarnas önskemål), i tre utredningar var önskemålen från godman
och i fem från personal.
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Önskemål om aktiviteter i förhållande till utfallet av omkostnader
Statistiken som förs i ledsagarservice över aktiviteter och omkostnader delas in i olika kategorier.
Kategorierna utgår från momssatserna på aktiviteterna på 6 %, 12 %, 25 % samt kostnader med
varierad moms. Momssatserna kategoriseras sedan som olika samlingsnamn med rubrikerna buss
(6 %), fika (12 %), laserdome/bio (25 %) samt övrigt/ospecificerat (kostnader med varierad
moms). Det kan även ingå fler aktiviteter i varje kategori med samma momssats utöver det som
nämns i rubriken.
De önskemål om aktiviteter som framfördes i de granskade utredningarna klassificerades enligt
kategorierna för omkostnaden. Eftersom granskningen innefattade 48 utredningar kan den inte
förklara resultatet av utfallet fullt ut, den kan dock ge en indikation på vad brukare önskar att
göra under sin ledsagartid, och vad de faktiskt gör, och vad kostnaderna för detta blir.
Nedan presenteras hur utfallet av omkostnaderna under perioden januari till augusti var fördelade
inom respektive kön och utifrån de olika momskategorierna. Könsfördelningen bland brukare
som haft aktiviteter som genererat omkostnader under perioden var 62 % män och 38 %
kvinnor.
Tabell 3: Fördelning av omkostnader jan-aug 2018 inom respektive kön och kategori (omkostnad i kronor
inom parentes)
6 % (Buss)
Andel av
omkostnad män
Andel av
omkostnad
kvinnor
Total omkostnad

12 % (Fika)

31 %
(17 537)
30 %
(7 754)

39 %
(22 368)
52 %
(13 615)

25 %
(Laserdome/bio)
18 %
(10 223)
9%
(2 210)

25 291

35 983

12 433

Övrigt/ospec
(varierad moms)
12 %
(7 076)
9%
(2 414)
9 490

Totalt
100 %
(57 204)
100 %
(25 993)
83 197

Tabellen visar att buss och fika är de två största posterna både för kvinnor och män, där fika är
den största kategorin. Av mäns totala omkostnader under perioden utgjorde fika 39 %. För
kvinnor var denna omkostnad högre och utgjorde 52 % av de totala omkostnaderna, cirka
hälften. Buss är en kostnadskategori som är ungefär lika stor hos kvinnor som hos män, där cirka
30 % av de totala omkostnaderna går till bussbiljetter.
I de granskade utredningarna som rör män nämns sällan fika som ett önskemål om aktivitetet,
endast två män önskade fika under ledsagartiden (jämfört med åtta kvinnor). Buss nämns inte i
utredningarna, dock kan den stora andelen förklaras av att det behövs transport för att kunna ta
sig till en aktivitet.
I kategorin laserdome/bio är mäns omkostnader dubbelt så stor som kvinnors omkostnader för
kategorin, 18 % jämfört med 9 %. I kronor är skillnaden större, där mäns omkostnader för
laserdome/bio är cirka 8 000 kronor större än kvinnors. Av de granskade utredningarna var det
en man som önskade laserdome. Inga kvinnor önskade detta som aktivitet. Sju kvinnor och nio
män framförde bio som önskemål.
Övrigt/ospecificerat är den minsta kostnadskategorin och utgör 11 % av de totala
omkostnaderna. Fördelningen hos män respektive kvinnor är relativt närliggande, där mäns
omkostnader utgör 12 % av totalen och kvinnors 9 %. Övriga eller ospecificerade omkostnader
är kostnader med varierad moms. Det kan exempelvis vara en avgift på Hylliebadet eller en
aktivitet vid en förening. I de granskade utredningarna har kvinnor fler önskemål om aktiviteter
som klassas som övrigt/ospecificerade jämfört med män (48 respektive 27).
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Önskemålen om aktiviteter som framgick i de granskade utredningarna överensstämde i många
fall inte med de omkostnaderna som genererats av brukarnas genomförda aktiviteter. Detta skulle
kunna innebära att önskemålen inte blir vad brukaren faktiskt gör under sin ledsagartid. Det kan
även bero på att utredningarna gjordes för flera år sedan och att brukarens intresse har förändrats
mellan utredningstillfället och granskningstillfället. Det kan också förklaras av aspekten att antalet
granskade utredningar inte är tillräckligt många för att kunna se helheten.
5.3 Analys och slutsatser
Granskningen av ledsagares utlägg visade att kvinnor och män under perioden januari-augusti
2018 totalt sett hade ungefär lika stora utlägg. Det genomsnittliga utlägget för kvinnor var under
denna period 336 kronor och för män 306 kronor. Kvinnors utlägg var därmed cirka 10 % högre
än mäns.
Sett till omkostnader (som genererats av brukares aktiviteter) visade granskningen att mäns
aktiviteter i genomsnitt genererar en högre omkostnad för ledsagarna än kvinnors i förhållande
till könsfördelningen. I genomsnitt genererar mäns aktiviteter en omkostnad på 329 kronor per
person och kvinnors aktiviteter 248 kronor. Kvinnors aktiviteter medför därmed ett cirka 25 %
lägre utlägg för ledsagare jämfört med mäns aktiviteter. Det innebär också att en större del av
verksamhetens resurser går till omkostnadsersättning för aktiviteter som män har genomfört
jämfört med kvinnor. Är det en rättfärdigad skillnad? Teoretiskt sett borde inte denna skillnad
vara rättfärdigad, men i praktiken är det mer komplicerat än så. Självbestämmande är en av de
centrala principerna enligt LSS, och brukare med ledsagarinsats ska själv kunna bestämma vilka
aktiviteter en vill delta i eller genomföra med sin ledsagare. Att diskutera resursfördelningen i
förhållande till val av aktivitet är därför svårt. Ett annat perspektiv har att göra med varför män
och kvinnor väljer vissa aktiviteter, och huruvida det finns skillnader i hur män och kvinnor
motiveras i valet av aktivitet, av ledsagare, anhöriga eller andra. Beslutet för insatsen grundas i vad
som står i utredningen, men som granskningen även visade blir det inte alltid dessa aktiviteter och
önskemål som genomförs under ledsagartimmarna.
Vad som orsakar att mäns aktiviteter genererar högre omkostnader kan ha många förklaringar,
och är inte något som denna granskning kan fastställa med säkerhet. Tänkbara förklaringar kan
vara att män väljer och attraheras av aktiviteter som är dyrare, eller att ledsagare motiverar män
och kvinnor olika i förhållande till vilka aktiviteter de kan göra. Det är därför viktigt att ställa
frågan hur brukares och ledsagares normer kan påverka brukarens val av aktiviteter. Vidare kan
kvinnors och mäns ekonomi spela stor roll i sammanhanget. Bland sysselsatta kvinnor med
funktionsnedsättning arbetar 57 procent heltid jämfört med 83 procent av männen med
funktionsnedsättning12. I den senaste Rivkraftpanelen13 uppger kvinnor i större utsträckning än
män att de har låg inkomst och att det är svårt att få ihop ekonomin. Av kvinnorna uppger 27
procent att det är mycket svårt att få ihop ekonomin respektive 19 procent av männen. Kvinnor
uttrycker också en större oro inför framtiden med den nuvarande ekonomiska situationen jämfört
med männen. Att kvinnor har sämre ekonomi och dessutom oroar sig mer för ekonomin skulle
kunna innebära att deras val av aktiviteter begränsas och att de väljer aktiviteter som medför en
lägre kostnad. De ekonomiska förutsättningarna är även en aspekt i förhållande till ledsagarnas
utlägg. Ledsagare lägger ut för sina kostnader och får sedan ersättning för detta nästkommande
månad. Kan ledsagares ekonomi påverka brukares möjlighet att genomföra vissa aktiviteter?
Myndigheten för delaktighet (MFD), Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning, 2017.
MFD har undersökningspanelen Rivkraft, som svarar på enkäter fyra till fem gånger per år. Genom enkätsvaren
får MFD kunskap om vilka hinder som finns och vilka förändringar som behöver göras för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället. Rivkraftpanelen hade 3 267 deltagare i november 2018,
varav 2304 paneldeltagare svarade i den senaste panelen.
12
13
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Eftersom ledsagare även kan ha fler än en brukare, och därmed flera utlägg, kan det innebära ett
ännu högre utlägg. Finns det fall där ledsagare inte har möjlighet att lägga ut sina egna pengar för
omkostnaderna, vilket påverkar brukarens val av aktivitet? Dessa är väsentliga frågor som kräver
djupare granskning för att kunna besvaras.
I uppgifterna om hur omkostnaderna fördelas framgick även ett tydligt jämlikhetsperspektiv. Vid
ledsagning för brukare som bor inom vissa geografiska delar där medborgarna generellt sett har
starkare förutsättningar ur ett socioekonomiskt perspektiv är omkostnaden högre. Det har även
identifierats skillnader på vilka aktiviteter som finns tillgängliga i närområdet där brukaren bor,
exempelvis har de brukare som bor i de centrala delarna av Malmö högre fikakostnad än andra
brukare.
En annan förklaring till resultatet i granskningen av omkostnader kan spåras till användningen av
Malmönyckeln. I dagsläget har 62 % av brukare med LSS-insats kortet. Eftersom alla med
beviljad LSS-insats har möjlighet att använda Malmönyckeln, innebär det att kortet i nuläget inte
används i så hög utsträckning som det hade kunnat. Anledningarna till detta kan bland annat vara
att Malmönyckeln inte är tillräckligt känt, att brukare och anhöriga ibland missförstår vad
Malmönyckeln innebär och inte vill ansöka om kortet eftersom det finns en uppfattning om att
det innebär en kostnad för brukaren. Könsfördelningen inom användningen av Malmönyckeln är
40 % kvinnor och 60 % män, vilket motsvarar könsfördelningen inom LSS-insatser. I november
2018 hade 827 kvinnor och 1 265 män LSS-insats, totalt 2 092 brukare. Av kvinnorna har 63 %
(522) Malmönyckeln, för män är siffran 62 % (782). Det föreligger med andra ord inte en
ojämställdhet i förhållande till vem som har kortet, dock är det tydligt att kortet hade kunnat
användas i större utsträckning än vad som används i nuläget. Hade fler brukare med
ledsagarinsats haft Malmönyckeln hade det eventuellt kunnat påverka utfallet på omkostnaderna.
Resultaten av denna granskning har även nära koppling till de jämställdhetspolitiska delmålen
avseende en jämn fördelning av makt och inflytande samt ekonomisk jämställdhet, där kvinnor
och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet samt samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut. Även delmålet avseende jämställd hälsa kan ha koppling till resultaten.
Ledsagarinsatsen möjliggör för personer att kunna leva som andra och delta i samhällets
gemenskap. Att komma ut och delta i samhällets aktiviteter har en positiv effekt på hälsan. Finns
det ekonomiska, eller andra, begränsningar som försvårar detta, kan det ha en inverkan på hälsan.
5.3.1 Strukturella reflektioner
Inom verksamheten ledsagarservice fanns sedan tidigare uppgifter för omkostnader fördelade på
kön, månad och aktiviteter. Genom detta underlag underlättades arbetet med att hitta ingångar till
vad som skulle ingå i granskningen. Att ha könsuppdelad statistik är därmed en viktig
förutsättning för att testa och genomföra modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning.
Finns inte detta behöver den aktuella statistiken tas fram inför granskningen, vilket kan vara tidsoch resurskrävande beroende på omfattning.
Granskningen av utredningar tog tid att genomföra eftersom innehållet i utredningarna var svårt
att jämföra. Anledningen till det var bland annat att uppgifter ibland saknades och att kvaliteten
på dokumentationen varierade. Flera utredningar var äldre och vid analysfasen diskuterades
därför om det hade varit mer lämpligt att urvalet av utredningar utgått från de 48 senast skrivna
utredningarna. På så sätt hade underlaget utgått från aktuella beslut och samtliga utredningar hade
varit skrivna i samma dokumentationssystem, vilket hade underlättat jämförelser inom underlaget.
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5.3.2 Förslag på fortsatt arbete
Förstärka informationen om Malmönyckeln
• Om antalet brukare med Malmönyckeln ökar och om användningen av kortet sker i
större utsträckning än idag skulle detta innebära att fler brukare får möjlighet att ta del av
aktiviteter som innebär ett deltagande i samhällslivet. Att möjliggöra detta innebär att
ledsagarna i större utsträckning både informeras och informerar om aktiviteter som
erbjuds inom ramen för Malmönyckeln och stöttar brukare att våga prova nya aktiviteter.
I detta arbete bör även statistik tas fram över hur många brukare med ledsagarinsats LSS
som har Malmönyckeln.
Kontinuerlig kunskap och dialog om jämställdhet och normer
• För att säkerställa en likvärdig insats oavsett kön behöver kunskapen om jämställdhet och
normer kontinuerligt stärkas och utvecklas. Att ha kunskap om innebörden av
ojämställdhet och vad det kan leda till för konsekvenser är avgörande för att kunna arbeta
för jämställdhet. Som i alla verksamheter bör därför varje chef och medarbetare vara
medveten om den egna synen på könsroller, för att säkerställa att föreställningar och
normer om kön inte påverkar arbetet på ett sätt som kan skapa ojämställdhet. Den
kontinuerliga kunskapen kan handla om introduktion av nya medarbetare såväl som
dialog i befintliga arbetsgrupper samt möjlighet till kompetensutveckling inom
jämställdhetsområdet vid behov.
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6. Delprojekt UPP
6.1 Beskrivning av insats
FSF ansvarar för cirka 100 boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning,
autismspektrumstörning eller förvärvad hjärnskada (personkrets 1 och 2) och runt 25 boenden
för personer som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar (personkrets 3).
Förvaltningen har boenden för vuxna och för barn. Boende för vuxna beviljas enligt LSS 9§9 och
boende för barn beviljas enligt LSS 9§8. LSS-boenden är organisatoriskt placerade i avdelning
LSS bostäder (personkrets 1 och 2) samt i avdelning myndighet och socialpsykiatri (personkrets
3). I pilotprojektet ingår endast LSS-boenden för vuxna (personer över 18 år) inom personkrets
1, 2 och 3.
Det finns olika typer av LSS-boenden i Malmö. Gruppbostad riktar sig till personer som har
omfattande behov av stöd och omvårdnad, och är ett litet antal lägenheter med gemensamt kök
och vardagsrum. I gruppbostaden finns personal dygnet runt. Serviceboende riktar sig till personer
som inte behöver så omfattande stöd som det ges i gruppbostäder. Serviceboende är vanliga
lägenheter, som exempelvis kan ligga i samma trappuppgång. De boende har personligt stöd av
en fast personalgrupp som finns i anslutning till serviceboendet dygnet runt. De som bor i en
servicebostad ska också ha tillgång till en gemensam lokal där de kan mötas och umgås. Utöver
dessa två boendeformer finns även särskilt anpassad bostad. Till skillnad mot gruppbostad och
servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen ingår inte heller omvårdnad,
fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter.
Den som bor i ett LSS-boende betalar en hyresavgift till förvaltningen varje månad. Utifrån beslut
i funktionsstödsnämnden den 20 februari 2019 är den högsta hyresnivån från och med 1 maj
2019 för en LSS-bostad 5 000 kronor. Det är en sänkning från den tidigare högsta hyresnivån på
6 200 kronor. Beslutet berör 745 av cirka 900 personer inom personkrets 1, 2 och 3. Eftersom
granskningen genomfördes under 2018 utgår siffrorna för hyreskostnaderna från den tidigare
högsta hyresnivån.
6.1.1 UPP-modellen
Resursuppskattningsmodell för tilldelning av ekonomiska resurser (UPP) är en modell för
uppskattning av brukarens behov av praktiskt och pedagogiskt stöd. Modellen kan användas för
resurstilldelning inom boende enligt LSS och mäts enligt faktorer som är speciellt utarbetade för
LSS-verksamheterna. UPP-modellen är framtagen i Malmö stad. Resursuppskattningen
genomförs genom att olika insatser poängsätts utifrån brukarens vårdtyngd och ligger till grund
för bedömningen av de resurser som respektive boende ska tilldelas. Kategorier som poängsätts
är matsituation, matlagning, inköp, förflyttning, mediciner, kläder, personlig vård, hemliv, fritid,
kommunikation, social interaktion, psykomotorik och utmanande beteende. Poäng delas in i fyrafem nivåer (beroende på kategori) utifrån en skala från inget stöd, lite stöd/enstaka moment, något mer
stöd, mycket stöd och totalt stöd.
UPP:en används idag inte av LSS-boendena för budgetplanering. Den befintliga budgeten är lagd
efter traditionell budgetplanering i förvaltningen utifrån budgetramen från kommunstyrelsen.
Hur kommunbidraget i budgetramen fördelas mellan avdelningarna och verksamheterna kan
härledas till resursfördelningsmodell Vårdtyngdsmätning, som genomfördes i de tidigare
stadsdelarna, samt justeringar utifrån intäkter, personalkostnader och övriga kostnader.
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Vårdtyngdsmätningen slutade att användas 201314, men innan dess baserades fördelningen av
kommunbidraget på denna. Den budget som läggs idag är framförallt baserad på justeringar från
föregående år som görs av ansvarig chef. När ett nytt boende öppnas baseras budgeten på olika
schabloner som finns i förvaltningen, exempelvis snittlöner, samt det som chefen meddelar om.
Vårdtyngdsmätningen ersattes av UPP, där den senaste mätningen genomfördes 2017. UPP:en är
ännu inte i skarpt läge, men tanken är att resultatet i UPP:en ska kopplas till ekonomin och
planeringen av budget. En översyn av UPP pågår inom förvaltningen för att se över vilka fler
parametrar än de som finns i modellen i nuläget som kan påverka resursbehovet och därigenom
resurstilldelningen/säkerställandet av budget. Hänsyn ska även tas till om det är en liten eller en
stor verksamhet i förhållande till poängen. UPP-modellen och kategorierna kommer därmed
förändras men grunden finns kvar. Uppföljning av UPP:en genomförs i november 2019, och
resultaten presenteras under 2020.
6.2 Granskning
Granskningsperioden pågick från juni till oktober 2018 och genomfördes av projektgruppen.
Granskningen har utgått från budgetutfallet för LSS-boenden januari-september 2018 samt från
den senaste UPP-mätningen som genomfördes 2017. Budgetutfallet januari till september har
räknats om till helår, baserat på prognos för resterande tid av året. Kostnader för personalens
omkostnad i samband med aktiviteter, transport etc. räknades bort i utfallet. Genom att
undersöka huruvida det finns könsmönster utifrån vårdtyngden inom beviljad insats kan behovet
av personalresurser synliggöras.
En avvägning gjordes utifrån om den lagda budgeten eller det faktiska budgetutfallet skulle vara
underlag för granskningen. Utfallet av budgeten kan påverkas av personalkontinuiteten (såsom
personalomsättning, sjukskrivning etc). Dock är det budgetutfallet, och inte den lagda budgeten,
som speglar de faktiska kostnaderna för boenden. Utifrån detta valdes budgetutfallet som
underlag för granskningen.
Den första delen av granskningen syftade till att undersöka om det finns skillnader utifrån kön
när det uppskattade resursbehovet enligt UPP:en jämförs med budgetutfallet. I den andra delen
granskades resursfördelningen i UPP:ens olika områden/kategorier utifrån könsfördelningen.

14

STK-2014-841, SRN-2014-868
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6.2.1 Granskning av UPP i förhållande till budgetutfall
Viktiga resultat:
•
•
•
•

En marginell skillnad på 2 % mellan kvinnor och män föreligger mellan den totala
fördelningen av UPP-poäng och könsfördelningen.
På de åtta boenden med högst hyreskostnad motsvarar inte budgetutfallet för
personalkostnad UPP-poängen. För män är personalkostnaden högre (8 %) än det
uppskattade behovet (poängen), och för kvinnor är den lägre.
På de åtta boenden med lägst hyreskostnad är personalkostnaden för män något lägre än
det uppskattade behovet (poängen), och för kvinnor är den högre. Det är dock en
marginell skillnad på 3 %.
Både på de åtta boenden med högst och med lägst UPP-poäng, är budgetutfallet för
personalkostnaden högre (6 %) för män än det uppskattade behovet (poängen).

Granskningen i denna del genomfördes genom att undersöka hur UPP-poängen förhåller sig till
budgetutfallet för personalkostnader, det vill säga hur det uppskattade resursbehovet förhåller sig
till den faktiska resursfördelningen utifrån kön. Granskningen inleddes med att titta på hur den
totala fördelningen av UPP-poängen förhåller sig till könsfördelningen för de brukare som ingick i
UPP-mätningen. För att få en bild över hur poängfördelningen ser ut inom olika delar av
organisationen bedömdes det relevant att göra en nedbrytning av poängen. Detta gjordes genom
att först titta på hyreskostnaden och lyfta ut de åtta boenden med högst hyreskostnad och de åtta
boenden med lägst hyreskostnad. Därefter lyftes de åtta boenden med högst respektive lägst
UPP-poäng ut.
Fördelning av UPP-poäng totalt
Utifrån UPP:en som genomfördes 2017 var det 121 boenden med totalt 916 lägenheter som
ingick. 864 personer, varav 347 kvinnor (41 %) och 517 män (59 %) har fått sitt stödbehov
poängsatt enligt UPP:en. Mätningen innefattar LSS-boenden för vuxna inom personkrets 1, 2 och
3.
Diagram 3: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön

UPP-poäng
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100%

864
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Den totala fördelningen av UPP-poäng på samtliga LSS-boenden var vid mättillfället 2017 57 %
män och 43 % kvinnor. Av diagrammet framgår en marginell skillnad på 2 % mellan UPPpoängens fördelning och könsfördelningen.
Hyreskostnad
Hyreskostnaden baseras på budgetutfallet januari-september 2018 för de åtta boenden med högst
respektive lägst hyreskostnad. Hyreskostnaden är uträknad på kostnad per lägenhet gånger antal
män och kvinnor som bor på boendet. Hyreskostnaden ligger i linje med könsfördelningen på
boendet.
Fördelningen av UPP-poäng baseras på den senaste UPP-mätningen som genomfördes 2017, och
har räknats fram som ett genomsnitt för de aktuella boendena. UPP-poängen motsvarar
resursanvändningen. Budgetutfallet utgörs av personalkostnaden för de aktuella boendena och
motsvarar resursfördelningen. Personalkostnaden baseras på ett genomsnitt av den totala
personalkostnaden delat på antal lägenheter i boendet. Genomsnittet används sedan för att räkna
ut utfallet för män respektive kvinnor i boendet.
Diagram 4: De åtta boenden med högst hyreskostnad

UPP-poäng i förhållande till budgetutfall
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24%
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Kvinnor
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32%
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100%

2 740

100%
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I de åtta boenden med högst hyreskostnader är könsfördelningen 64 % män och 36 % kvinnor.
På dessa boenden motsvarar inte budgetutfallet UPP-poängen. För män är personalkostnaden
högre än poängen, eller det uppskattade behovet, och för kvinnor är personalkostnaden lägre än
det uppskattade behovet.
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Diagram 5: De åtta boenden med lägst hyreskostnad

UPP-poäng i förhållande till budgetutfall
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Könsfördelningen på de åtta boenden med lägst hyreskostnader är 56 % män och 44 % kvinnor.
I denna granskning framgår ett motsatt resultat jämfört med de åtta boenden med högst
hyreskostnader. För män är personalkostnaden något lägre än poängen, det uppskattade behovet,
och för kvinnor är personalkostnaden något högre. Det är dock en marginell skillnad på 3 %.
UPP-poäng

Diagram 6: De åtta boenden med högst UPP-poäng

UPP-poäng i förhållande till budgetutfall
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Könsfördelningen på de åtta boenden med högst UPP-poäng är 61 % män och 39 % kvinnor. På
de åtta boenden med högst UPP-poäng framgår att budgetutfallet inte motsvarar poängen. För
män är personalkostnaden högre än poängen, det uppskattade behovet, medan det för kvinnor är
lägre.
Diagram 7: De åtta boenden med lägst UPP-poäng

UPP-poäng i förhållande till budgetutfall
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Könsfördelningen på de åtta boenden med lägst UPP-poäng är 67 % män och 33 % kvinnor. På
de åtta boenden med lägst UPP-poäng framgår samma resultat som i diagram 6, att
personalkostnaden för män är högre jämfört med det uppskattade behovet medan det för
kvinnor är lägre.
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6.2.2 Granskning av UPP-kategorier
Viktiga resultat:
•
•
•

Av de granskade kategorierna uppskattas kvinnor ha ett större behov i kategorierna
på/avklädning, personlig vård och matlagning.
Män uppskattas ha ett större behov i kategorierna förflyttning, matsituation och
utmanande beteende.
Den kategori där störst skillnad kunde ses mellan könsfördelning och UPP-poäng var
utmanande beteende.

I UPP-modellen genomförs resursuppskattningen genom att olika insatser poängsätts utifrån
brukarens uppskattade behov av praktiskt och pedagogiskt stöd och ligger till grund för
bedömningen av de medel som respektive boende ska tilldelas. Kategorierna som poängsattes i
den senaste mätningen var matsituation, matlagning, inköp, förflyttning, mediciner, kläder,
personlig vård, hemliv, fritid, kommunikation, social interaktion, psykomotorik och utmanande
beteende. Poäng delas in i fyra-fem nivåer (beroende på kategori) utifrån en skala från inget stöd,
lite stöd/enstaka moment, något mer stöd, mycket stöd och totalt stöd. I denna del av granskningen har
nivån där individer uppskattas behöva totalt stöd från personal valts ut för en djupare granskning.
Denna nivå kräver mest resurser och utifrån ett resursfördelningsperspektiv är det därför
intressant att granska den nivå som har starkast koppling till kostnaderna.
Utifrån samtliga kategorier som poängsätts i UPP:en valdes vissa kategorier ut för granskning av
poängfördelningen mellan män och kvinnor i förhållande till könsfördelningen. Urvalet gjordes
utifrån att dessa kategorier belyser stödbehovet inom olika områden som omvårdnad, praktiskt
och pedagogiskt stöd och psykiskt mående. De kategorier som valdes ut är på/avklädning,
personlig vård, förflyttning, matsituation, matlagning, utmanande beteende.
Resultatet i granskningen sammanställdes och redovisades under en workshop med inbjudna
sektionschefer inom avdelning LSS bostäder och avdelning myndighet och socialpsykiatri för en
gemensam analys av de utvalda kategorierna. Denna del av granskningen utgår från vilket
stödbehov som framgår i UPP:en och vilka orsaker som kan ligga bakom de skillnader som
iakttagits i granskningen.
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Diagram 8: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin på/avklädning
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Diagrammet visar att kvinnor uppskattas ha ett större behov av stöd än män med på/avklädning i
förhållande till könsfördelningen. Kvinnor innehar 50 % av de fördelade UPP-poängen medan
andelen kvinnor är 41 %.
Diagram 9: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin personlig vård
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Diagrammet visar att kvinnor uppskattas ha ett större behov av stöd än män med personlig vård i
förhållande till könsfördelningen. Kvinnor innehar 55 % av de fördelade UPP-poängen medan
andelen kvinnor är 41 %.
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Diagram 10: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin förflyttning

Förflyttning
Män

Kvinnor

Inre cirkel:
Könsfördelning
brukare
Yttre cirkel:
Fördelning av poäng

33%
41%
59%
67%

50%
Brukare könsfördelning

Fördelning av UPP-poäng

Skillnad i procentandelar

Man

59 %

67 %

+8 %

Kvinna

41 %

33 %

-8 %

100 %

100 %

Total

Diagrammet visar att män uppskattas ha ett större behov av stöd än kvinnor vid förflyttning i
förhållande till könsfördelningen. Män innehar 67 % av de fördelade UPP-poängen medan
andelen män är 59 %.
Diagram 11: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin matsituation
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Diagrammet visar att män uppskattas ha ett större behov än kvinnor av stöd i matsituation (som
exempelvis att få hjälp med att äta) i förhållande till könsfördelningen. Män innehar 67 % av de
fördelade UPP-poängen medan andelen män är 59 %.
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Diagram 12: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin matlagning
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Diagrammet visar att kvinnor uppskattas ha ett något större behov av stöd i matlagning i
förhållande till könsfördelningen. Kvinnor innehar 45 % av de fördelade UPP-poängen medan
andelen kvinnor är 41 %. Matlagning är den kategori där skillnaden utifrån kön är minst och där
fördelning av UPP-poäng och könsfördelning är närmast.
Diagram 13: Fördelning av UPP-poäng utifrån kön inom kategorin utmanande beteende
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Diagrammet visar att män uppskattas ha ett större behov av stöd inom utmanande beteende än
kvinnor i förhållande till könsfördelningen. Män innehar 77 % av de fördelade UPP-poängen
medan andelen män är 59 %. Utmanande beteende är den kategori där störst skillnad utifrån kön
kan ses och där gapet mellan fördelning av UPP-poäng och könsfördelning är störst.
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6.3 Analys och slutsatser
Granskningen av den totala fördelningen av UPP-poäng visade att den överensstämmer med
könsfördelningen, med skillnad på enstaka procent. När UPP-poängen granskas utifrån olika
nedbrytningar framgår dock tydliga skillnader. Vid de åtta boendena med både högst respektive
lägst hyreskostnad och högst respektive lägst UPP-poäng motsvaras inte UPP-poängen av det
faktiska budgetutfallet för personalkostnad. För tre av fyra av dessa nedbrutna områden är
personalkostnaden för män högre än det uppskattade resursbehovet (UPP-poängen). Det innebär
motsatt att personalkostnaden för kvinnor för dessa kategorier i nuläget är lägre än det
uppskattade resursbehovet. Genom att bryta ut poängfördelningen i dessa kategorier
möjliggjordes en bild av hur det ser ut i olika delar av organisationen.
Vid granskningen av utvalda UPP-kategorier framgår flera skillnader mellan kvinnor och män,
där kvinnor uppskattas ha ett större behov i kategorierna på/avklädning, personlig vård och
matlagning i förhållande till könsfördelningen medan män uppskattas ha ett större behov i
kategorierna förflyttning, matsituation och utmanande beteende. Vid den gemensamma analysen
diskuterade sektionschefer för olika boenden vilka tänkbara orsaker till skillnaderna. Inom
området personlig vård, där kvinnor uppskattas ha ett större behov än män, diskuterades det om det
är lättare för kvinnor i personalen att ge mer stöd till kvinnor som är brukare eftersom de kan ha
större kännedom hur kvinnor vill/behöver sköta sin personliga vård. Vidare lyftes att kvinnor i
personalen kanske inte är lika bekväma med att ge stöd i den personliga omvårdnaden till män,
men även att män tackar nej till stöd i den personliga omvårdnaden från kvinnor i personalen på
grund av att de inte är bekväma med detta. En annan aspekt i diskussionen handlade om hur
personalen motiverar kvinnor respektive män, där män möjligen inte motiveras i lika hög
utsträckning som kvinnor att ta emot stöd i sin personliga omvårdnad. Det kan också vara så att
det finns en omedveten acceptans som är högre för män som inte sköter sin personliga hygien än
för kvinnor som inte sköter sin hygien.
Inom området matlagning lyftes ålder och generationsfrågan fram som en aspekt, där
könsstereotypa erfarenheter hos både brukare och personal skulle kunna påverka behovet eller
önskemålet om stöd. Kan det vara så att personal stöttar kvinnor i att själv klara matlagningen,
alternativt förväntar sig att kvinnor vill vara mer delaktiga och därför motiverar kvinnor mer än
män? I detta sammanhang diskuterades det även vilka uppgifter som kvinnor respektive män i
personalen ansvarar för/genomför i boendet och om det finns könsstereotypa mönster i detta.
Några intressanta iakttagelser gjordes även i förhållande till de andra granskade kategorierna.
Granskningen visade att män har mer stöd vid förflyttning och matsituation men mindre poäng i
övriga omvårdnadskategorier, medan kvinnor har motsatt resultat. Frågor uppstod här kring
exempelvis varför män kan behöva stort stöd i att äta men mindre stöd i den personliga vården,
och varför kvinnor kan behöva större stöd i på/avklädning men mindre stöd i förflyttning. Dessa
frågeställningar skulle kunna bekräfta den tidigare diskussionen att det integritetsnära stödet,
såsom personlig vård och på/avklädning, i större utsträckning ges till kvinnor än till män.
Inom området utmanande beteende identifierades störst skillnader utifrån fördelning av UPP-poäng
och könsfördelning. Diskussionerna inom detta område rörde sig kring hur utmanande beteende
kan uttrycka sig utifrån kön och därigenom påverka hur resursbehovet uppskattas, men även hur
föreställningar om kvinnor och män kan spela roll. Frågor lyftes kring huruvida synligt och
mindre synligt utmanande beteende värderas olika och om det finns föreställningar om att män
har ett mer utåtriktat utmanande beteende än kvinnor. Upplevs exempelvis mäns utmanande
beteende mer resurskrävande än kvinnors? Hur uppskattas resursbehovet där ett utmanande
beteende är mindre synligt och inte lika utåtriktat men likväl påverkar brukaren i lika hög grad
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som ett mer märkbart utmanande beteende? Vidare diskuterades hur det förebyggande arbetet
uppskattas i förhållande till resursbehov. Kanske syns inte det förebyggande arbetet lika tydligt i
UPP:en, samtidigt bör det förebyggande arbetet kring brukarens psykosociala mående vara lika
personalkrävande oavsett hur beteendet uttrycks.
Genomgående för analysen inom UPP har varit frågan om hur funktionsnedsättningen spelar roll
för stödbehovet. Hur omfattande stödbehov en individ har beror till stor del på
funktionsnedsättningen. I förhållande till granskningen av UPP-kategorier är det därför
komplicerat att diskutera huruvida skillnaderna mellan poängfördelningen och könsfördelningen
är rättfärdigad eller ej. UPP-poängen är satta utifrån det uppskattade stödbehovet, och föreligger
det skillnader i fördelningen kan dessa bero på behov och inte kön. Dessa faktorer är även viktiga
att beakta i relation till den enskildes förmåga och kunskaper att identifiera sitt behov. Kvinnor
och män kan uppleva behov på olika sätt, och förmågan och kunskaperna för att efterfråga en
insats eller ett stöd kan skilja sig åt från individ till individ. Skillnaderna kan även innebära att
normer och föreställningar om kön leder till att poäng sätts på ett visst sätt. Det är i detta
sammanhang intressant att fundera på huruvida det egna könet spelar roll för hur insatser ges
eller hur behov uppskattas. Normer och föreställningar om kvinnor och män, och kvinnligt och
manligt, förekommer i alla delar av samhället och kan omedvetet påverka både medarbetare och
brukare. Om ett visst köns behov av stöd värderas högre eller lägre utifrån omedvetna
föreställningar blir det en skillnad som inte är rättfärdigad och som därmed skulle kunna leda till
en ojämställd resursfördelning.
Det är inte helt enkelt att dra några säkra slutsatser utifrån resultatet i granskningen, men bilden
som växer fram visar ändå på viktiga tendenser avseende kvinnors och mäns behov och hur
fördelningen av resurser motsvarar detta. Underlaget är således värdefullt i det fortsatta arbetet
med, och utveckling av, UPP-modellen.
6.3.1 Strukturella reflektioner
I förhållande till pilotprojektet för UPP fördes dialog kring huruvida det hade varit mer
rättvisande att utgå ifrån den lagda budgeten och inte från det faktiska budgetutfallet. Både
UPP:en och budgeten är planerande verktyg och påverkas således inte av till exempel
personalkontinuitet eller oväntade förändringar på samma sätt som det faktiska budgetutfallet
gör. Båda aspekterna är viktiga i sammanhanget, och för att fördjupa resultaten hade det varit
intressant att jämföra den lagda budgeten med UPP:en samt den lagda budgeten med det faktiska
budgetutfallet för att kunna identifiera eventuella skillnader och diskutera orsakerna.
En utmaning i arbetet med UPP:en var att identifiera vilka aspekter som skulle ställas mot
varandra. Det är avgörande att rätt aspekter jämförs, annars kan resultatet bli ett helt annat.
Genom hela projektarbetet var därför frågeställningen viktig om vilka aspekter som undersöks
och om urvalet är korrekt (exempelvis om det är jämförliga brukare). I efterarbetet har flera
jämförelsegrupper identifierats, som hade kunnat vara mer rättvisande att undersöka än de som
ingick i granskningen. En lärdom är därför att i största möjliga mån säkerställa att det är
jämförliga brukare, eller grupper, som ingår i granskningen. Det hade för UPP-granskningens del
kunnat innebära att brukare i samma ålderskategori eller med ungefär samma stödbehov jämförs,
för att på så sätt få ett mer rättvisande resultat.
En annan utmaning var att UPP:en är mer detaljerad än budgetutfallet för personalkostnaden.
UPP:en är nedbruten på olika kategorier men budgetutfallet ger inte dessa detaljer, vilket
medförde att denna del av granskningen inte kunde genomföras ur ett kostnadsperspektiv.
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Vid en helhetsbild av fördelningen av UPP-poäng är det inga särskilda skillnader mellan kvinnor
och män. Vid en nedbrytning, där olika kategorier ställts mot varandra, går det att urskilja större
skillnader i förhållande till kön. Att besvara om dessa skillnader är rättfärdigade eller inte har inte
kunnat göras inom ramen för pilotprojektet, då det skulle innebära en djupare kartläggning och
analys av behov av stöd och funktionsförmåga.
6.3.2 Förslag på fortsatt arbete
Använda resultaten i det fortsatta arbetet med utveckling av UPP
• Resultaten som framkommit i delprojektetet är värdefulla att ta in i det pågående
utvecklingsarbetet med UPP:en. Om UPP:en framöver går in i skarpt läge och kopplas till
planeringen av budget är jämställdhetsperspektivet centralt och behöver följas upp
kontinuerligt i budgetarbetet.
Genomföra en fördjupad jämställdhetsanalys avseende kvinnors och mäns stödbehov
• För att kunna besvara frågeställningar som uppkommit under analysen och fördjupa
analysen behöver kvinnors och mäns behov av stöd undersökas ytterligare. Redan under
2019 planeras en ny mätning inom ramen för UPP. Eftersom UPP:en innefattar ett stort
underlag av statistik och data finns goda möjligheter att vid nästa mätning genomföra en
jämställdhetsanalys utifrån det då uppskattade resursbehovet, där resultat och
frågeställningar från pilotprojektet kan bidra till analysen.
Kontinuerlig kunskap och dialog om jämställdhet och normer
• För att säkerställa en likvärdig insats oavsett kön behöver kunskapen om jämställdhet och
normer kontinuerligt stärkas och utvecklas. Att ha kunskap om innebörden av
ojämställdhet och vad det kan leda till för konsekvenser är avgörande för att kunna arbeta
för jämställdhet. Som i alla verksamheter bör därför varje chef och medarbetare vara
medveten om den egna synen på könsroller, för att säkerställa att föreställningar och
normer om kön inte påverkar arbetet på ett sätt som kan skapa ojämställdhet.
Kontinuerliga kunskapshöjande insatser kan handla om introduktion av nya medarbetare
såväl som dialog och utbildning i befintliga arbetsgrupper samt möjlighet till
kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet vid behov.
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7. Slutsatser och erfarenheter av pilotprojektet som helhet
Projektets övergripande mål var att i pilotform testa hur framtagen modell för
jämställdhetsintegrerad budgetstyrning kan användas för att synliggöra hur resurserna inom
förvaltningens verksamheter är fördelade mellan kvinnor och män. Syftet uppnåddes och arbetet
har visat att modellen går att använda i förvaltningens verksamheter.
De två delprojekten som förvaltningen har drivit under 2018 och delar av 2019 har genomförts
inom två olika verksamhetsområden, vilket har gett en djupare förståelse för hur modellen kan
användas på olika sätt. Samtidigt har det varit två områden som till sin karaktär gjort det invecklat
att föreslå åtgärder till förändrad resursfördelning. I pilotprojektet föreslogs inga förändringar i
resursfördelningen. Dock har vissa resultat gett upphov till åtgärder som främst handlar om att
fördjupa analysen inom vissa områden samt ett fortsatt arbete med normer och jämställdhet i
verksamheterna.
Resultaten inom delprojekt ledsagarservice LSS visade på att mäns aktiviteter i genomsnitt
genererar högre omkostnader än kvinnors. Eftersom omkostnadsersättning betalas ut till
ledsagare utifrån deras utlägg föregående månad, och eftersom utläggen i sin tur bestäms av vilka
aktiviteter som de genomfört tillsammans med brukaren, är det svårt att i budgeten göra
förändringar och därigenom förändra resusfördelningen. Det handlar istället främst om brukarens
rätt till självbestämmande, att själv bestämma över vilka aktiviteter som en vill genomföra
tillsammans med sin ledsagare. Förslagen till åtgärder och fortsatt arbete är därför inriktade på att
medvetandegöra skillnaderna och skapa så goda förutsättningar som möjligt för likvärdiga
möjligheter att genomföra aktiviteter, genom att exempelvis motivera brukare till en större
variation av aktiviteter eller utöka användningen av Malmönyckeln.
Resultaten inom delprojekt UPP visade på flera skillnader i förhållande till mäns och kvinnors
uppskattade resurs/stödbehov, både i förhållande till budgetutfall och inom olika kategorier.
UPP-poängen sätts utifrån det uppskattade stödbehovet hos respektive individ, och eftersom
funktionsnedsättningen kan spela stor roll för stödbehovet har det i projektarbetet varit svårt att
bedöma om skillnaderna som identifierats beror på behov eller kön. Detta medförde även en
svårighet att dra slutsatser som kan leda till förändringar i resursfördelningen. Förslagen till
åtgärder och fortsatt arbete innefattar därför en fördjupad analys avseende kvinnors och mäns
stödbehov, för att besvara frågan om huruvida skillnaderna beror på att behov uppfattas och
värderas olika beroende på kön eller om de beror på individuella förutsättningar som utgår från
behov. Resultaten som identifierats i delprojektet är betydelsefulla för det fortsatta arbetet med
budgetplanering och resursuppskattning i förvaltningen. En del av åtgärderna innefattar därför
även att använda resultaten i det fortsatta arbetet med utveckling av UPP-modellen.
Pilotprojektet har medfört att förvaltningen har lärt sig en ny metod, ett nytt arbetssätt och ett
nytt sätt att tänka på i förhållande till budget och jämställdhet. Det är ett lärande som fortsätter i
organisationen och under 2019 kommer en ny verksamhet att arbeta utifrån modellen, utifrån
beslut i funktionsstödsförvaltningens ledningsgrupp. För att kunna genomföra förändringar i
resursfördelningen, behöver en struktur för detta arbetas fram i förhållande till budgetprocessen.
Detta kommer ske parallellt med att modellen fortsätter testas i verksamheterna. Som offentlig
verksamhet har funktionsstödsförvaltningen, liksom övriga Malmö stad, ett ansvar att säkerställa
att offentliga medel fördelas rättvist och jämställt. Förhoppningen är därför att det fortsatta
utvecklingsarbetet på sikt ska bidra till att budgetprocessen är jämställdhetsintegrerad och att
modellen för jämställdhetsintegrerad budgetstyrning används kontinuerligt för att säkerställa en
jämställd resursfördelning i förvaltningens verksamheter.
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7.1 Lärdomar av och förutsättningar för arbetet med modellen
Under arbetet med pilotprojekten har flera viktiga lärdomar och förutsättningar identifierats som
är viktiga att bära med sig i det fortsatta arbetet med modellen. Utifrån de erfarenheter som
arbetet gett, har även en struktur för arbetssättet tagits fram som ett stöd i det fortsatta arbetet
med jämställdhetsintegrerad budgetstyrning (se bilaga 1).
Könsuppdelad statistik:
Arbetet underlättas av att könsuppdelad statistik redan finns för det område som ska granskas.
Om det inte finns vid arbetets början, behöver tid avsättas för att ta fram detta inför
granskningen för att möjliggöra genomförandet.
Omfattning och avgränsningar:
Det är viktigt att tidigt i arbetet besluta om eventuella avgränsningar för projektets omfattning.
Erfarenheten från arbetet 2018 säger att det är bättre att börja i en mindre, avgränsad skala för att
lära sig modellen och kunna hantera de resultat som kommer fram ur analysen. Genom att välja
ut vilka kostnader (eller andra aspekter) som är aktuella att undersöka blir det också lättare att
veta var eventuella åtgärder behöver sättas in.
Undersökningsområde:
Det stod i projektarbetet klart att ju tydligare parametrar (vilka två kategorier som ställs mot
varandra i jämställdhetsklockan) som används i undersökningsområdet, desto lättare är det att
använda modellen. Det är viktigt att de som deltar i granskningen har kunskap om det område
som undersöks, för att undvika feltolkningar eller liknande. Det kan därför vara bra att vara en
arbetsgrupp med olika kompetenser och kännedom om undersökningsområdet. För att förstå
resultatet behöver även bakomliggande orsaker till siffrorna undersökas och analyseras, det går
alltså inte enbart att titta på kostnaderna. Det är också viktigt att fundera över vilken del av
budgeten som ska undersökas, den lagda budgeten eller det faktiska budgetutfallet.
Modellen:
Det är viktigt att tänka på modellen som ett verktyg som ger en indikation snarare än
hundraprocentig fakta, men modellen kan visa på strukturella mönster som behöver undersökas
vidare. En utmaning med modellen är dock att arbetet kan vara tids- och resurskrävande, särskilt
om det är första gången modellen prövas. Analysfasen tar tid, men den är också avgörande för att
kunna besvara huruvida orättfärdigade skillnader föreligger eller inte.
I förhållande till jämställdhetsklockan har vissa begränsningar identifierats, varav en är att endast
en parameter per cirkel kan användas. Exempelvis uppstod ett behov av att ställa två dimensioner
av resursanvändning mot två dimensioner av resursfördelning, vilket var svårt att göra utifrån
verktygets utformning. Jämställdhetsklockan fungerar därmed som bäst när det finns två tydliga
parametrar att ställa mot varandra. För att kunna förstå huruvida resultatet är ojämställt eller ej
räcker det inte att endast använda jämställdhetsklockan, det krävs även en kompletterande
jämställdhetsanalys där flera olika perspektiv behöver lyftas in. För att få så rättvisande resultat
som möjligt är det viktigt att säkerställa att det är jämförliga brukare eller grupper som undersöks.
Vidare var det många uppgifter som kom fram i materialet som visade på en ojämställdhet men
som inte kan användas med jämställdhetsklockan som verktyg. I dessa fall är det viktigt att
resultaten tas tillvara på andra sätt, exempelvis genom en separat jämställdhetsanalys. I
projektarbetet kom det även fram att verktyget kan användas till att undersöka och analysera
andra jämställdhetsaspekter än bara resursfördelning/budget.
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Förutsättningar för arbetssättet:
Det är viktigt med tydliga ramar till projektledare/projektgrupp för att underlätta arbetet, det kan
exempelvis handla om avgränsningar eller hur mycket arbetstid som kan eller bör avsättas. Vidare
är det centralt att projektet är förankrat i alla led för att kunna komma igång vid start och för att
det underlättar vid inhämtning av uppgifter.
När ett projekt pågår under lång tid är det viktigt att ha avstämningar med jämna mellanrum.
Information om var, när och hur uppgifter har hämtats eller tagits fram behöver dokumenteras
för att vid behov kunna gå tillbaka och faktakolla eller liknande. En lång projekttid kan även
innebära att siffror eller statistik hämtas från olika datum, vilket kan ifrågasättas eftersom
uppgifterna då kan bli svåra att jämföra med varandra eller inte stämma överens. Om siffror
hämtas från olika datum är det i så fall viktigt att motivera varför det görs.
Slutligen behöver det finnas en tydlig plan för hur resultaten ska tas tillvara. Om resultaten visar
på ojämställdhet behöver det finnas en struktur och möjlighet att planera för åtgärder och
genomförande av dessa.
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Bilaga 1: Struktur för arbetet med jämställdhetsintegrerad
budgetstyrning
Arbetet genomförs med fördel på ett kostnadsställe, det vill säga i en (1) verksamhet. Arbetet
genomförs i den berörda verksamheten tillsammans med funktioner som exempelvis controllers
och jämställdhetssamordnare. Genom att ha olika roller med olika kunskap med i arbetet ges
viktiga perspektiv som kanske annars missas.
Arbetet bygger på de fyra stegen undersöka, analysera, åtgärda och följa upp.
Steg ett, undersöka, inleds med ett förarbete där arbetsgruppen träffas för uppstart. Vem som
ingår i arbetsgruppen är beroende av var arbetet genomförs och vilken omfattning det har. I de
pilotprojekt som drivits i FSF har arbetsgrupperna bestått av sektions- och enhetschefer,
handläggare samt assistenter för berörda verksamheter, ekonomer/controllers kopplade till de
olika verksamheterna och två jämställdhetssamordnare. Det är viktigt att arbetet är förankrat i
organisationen, främst hos medarbetare i den verksamhet som projektet genomförs inom, men
även i ledningsgrupper och förvaltningsledning.
På uppstartsmötet ges en introduktion till jämställdhetsintegrerad budgetstyrning och jämställd
resursfördelning. Därefter gås igenom vilken eller vilka delar av budgeten eller
verksamhetsplaneringen som ska följas och undersökas, och eventuella avgränsningar beslutas. I
detta skede kartläggs också vilken könsuppdelad statistik som finns i verksamheten, och vilken
statistik som eventuellt behöver tas fram för att kunna analysera det område som ska följas. En
tid- och arbetsplan tas fram.
Steg två, analysera, inleds med en granskning. Här granskas de delar som ingår i
undersökningen genom att verktyget Jämställdhetsklockan appliceras. De parametrar som ska
undersökas ställs mot varandra i jämställdhetsklockan för att granska om det finns ett gap eller ej.
Om det framkommer en skillnad (gap) i resultatet, ska det bedömas huruvida denna är
rättfärdigad eller ej. Är skillnaderna inte rättfärdigade kan det tyda på att det finns en
ojämställdhet i resursfördelningen som behöver åtgärdas.
Oavsett vilka resultat som kommer fram i granskningen behöver dessa analyseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Detta görs genom en jämställdhetsanalys, där arbetsgruppen diskuterar
vilka orsaker som ligger bakom resultatet och vilka konsekvenser detta får för brukarna eller
personalen. Både steg ett och två dokumenteras och sammanställs under arbetets gång.
Steg tre, åtgärda, innebär att åtgärder tas fram för att rätta till eventuell ojämställdhet. Om
resultatet i analysfasen visar på en ojämställd resursfördelning behöver detta åtgärdas i
kommande års budgetplanering. Det kan också innebära åtgärder som rör till exempel förändrade
arbetssätt som behöver integreras i verksamheten för att skapa förutsättningar för en mer
jämställd verksamhet och på sikt en mer jämställd resursfördelning.
Steg fyra, följa upp, innebär att arbetsgruppen följer upp det arbete som genomförts för att
säkerställa att de åtgärder som tagits fram har fullföljts och gett de effekter som önskats. Det kan
också innebära att det som genomfördes i steg ett och två gås igenom, och de parametrar som
undersöktes ställs mot varandra igen för att se hur resultatet ser ut nu.
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