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Sammanfattning 

På uppdrag av socialnämnden har förutsättningarna för att säkerställa en jämställd 

utbetalning av ekonomiskt bistånd utretts. Utredningen har genom litteraturstudie, 

omvärldsbevakning och intervjuer undersökt befintlig kunskap samt arbetssätt och metoder. 

Vidare har utredningen kartlagt de juridiska och systemtekniska förutsättningarna gällande 

förändringar kring registerledare och delad utbetalning av ekonomiskt bistånd. Även 

könsuppdelad statistik över ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser har inhämtats, 

tagits fram och analyserats.  

Statistiken för Täby kommun visar att majoriteten av de som uppbär ekonomiskt bistånd är 

ensamstående män. Av samtliga hushåll utgörs en mindre del av sammanboende par; 47 

hushåll under 2020. Utredningen visar att kvinnor, trots att de är färre, i stor utsträckning tar 

del av arbetsmarknadsinsatser samt står som betalningsmottagare.  

Utredningen visar att byte av registerledare eller beslut om att alltid dela försörjningsstödet 

inte leder till ökat jämställdhet inom ekonomiskt bistånd. Detta med grund i att de juridiska 

förutsättningarna påvisar att delad utbetalning är möjlig men kan inte vara tvingande. Vidare 

saknas nationell vägledning från Socialstyrelsen eftersom det inte finns någon befintlig 

kunskap om effekter och konsekvenser av delad utbetalning. Befintlig kunskap påvisar istället 

andra främjande faktorer för jämställdhet inom ekonomiskt bistånd.  

Befintlig kunskap har slagit fast att jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd 

främjas av; ett likvärdigt bemötande genom användning av standardiserade frågor vid samtal, 

arbetssätt och rutiner för att upptäcka våld samt stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Vidare 

främjas jämställdhetsperspektivet av att verksamheten kontinuerligt följer upp och analyserar 

hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och män samt särskild uppmärksammar 

situationer för särskild sårbara grupper.  

Utredningen rekommenderar att verksamheten sätter fokus på jämställdhet genom;   

 utveckling av ett systematiskt arbetssätt för information och dialog om 

utbetalningssätt,  

 att använda beprövade standardiserade utredningsinstrument och mallar,  

 att systematiskt följa upp och analysera relevanta nyckeltal över tid samt 

 att identifiera eventuella förutfattade meningar kring kvinnor och män som råder inom 

verksamheten med stöd av kunskapsmaterial.  

Arbetet bör ske inom ramen för verksamhetens planerings- och uppföljningsprocess.  
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Inledning 

Bakgrund  

Socialnämnden, i egenskap av Thomas Nilsonne (M), Susan El Hark (L), Lena Kvarnström (C) 

och Rut Casselbrant Ludvig (KD), gav på nämndssammanträdet den 11 november 2020 § 113 

socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att säkerställa en jämställd utbetalning 

av ekonomiskt bistånd. Återrapportering begärdes till socialnämnden 9 februari 2021. 

Syfte  

Syftet med utredningen är att utreda hur socialnämnden säkerställer jämställdhetsperspektivet 

inom handläggningen av ekonomiskt bistånd både vad gäller utbetalning av ekonomiskt 

bistånd och användningen av resurser och insatser.   

Metod  

För att utreda förutsättningar för jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd har tre 

huvudsakliga frågeställningar fastställts.  

 Vilka arbetssätt och metoder för att säkerställa jämställdhetsperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd finns i Täby idag?   

 Vad finns det för befintlig kunskap om vad som påverkar jämställd utbetalning av 

ekonomiskt bistånd?  

 Vilka är förutsättningarna juridiskt och systemtekniskt för att göra kvinnan till 

registerledare respektive delad utbetalning?  

De metoder som har används vid framtagandet av detta dokument är;  

Dokumentstudie 

Dokumentstudie över kunskapsmaterial hos bland annat Socialstyrelsen och på 

Kunskapsguiden. Samtliga källor redovisas i källförteckningen.  

Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning har genomförts genom en intervju med verksamhetsansvarig för 

handläggning av ekonomiskt bistånd i Salems kommun. Salems kommun arbetar med delad 

utbetalning från och med utbetalningen av försörjningsstödet för januari 2020.  Salems 

kommun är en söderförort till Stockholm med 16 750 invånare (per 31 december 2019).  
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Kvantitativ datainsamling 

Insamling av bakgrundsfakta och statistik från webbaserade databasen Kolada, socialtjänstens 

verksamhetssystem samt från aktörer som arbetar med arbetsmarknadsinsatser för personer 

som uppbär ekonomiskt bistånd. Analys av kvantitativa data har genomförts tillsammans med 

verksamhetsansvariga för ekonomiskt bistånd inom Täby kommun.  

Intervju och konsultation med sakkunniga 

Genom intervju med enhetschef ekonomi- och mottagningsenheten har kunskap och 

erfarenheter av nuvarande arbetssätt inhämtats. Syftet är att redogöra för befintliga arbetssätt 

som är kopplat till jämställdhetsperspektivet. Exempelvis redogöra för hur vi jobbar med, 

bemötande, ärendedragning, handläggning etcetera.  

Intervju har genomförts med systemförvaltare av verksamhetssystemet i Täby kommun för att 

hämta information om de systemtekniska förutsättningarna. Vidare har juridikenheten 

konsulterats för de juridiska förutsättningarna.  

Kontakt har även tagits med Socialstyrelsens utredare avseende material om jämställdhet och 

revidering av stödmaterial för ekonomiskt bistånd.   

 

Utredningens resultat 

I detta avsnitt redogörs för utredningens resultat gällande befintlig kunskap om 

jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd, omvärldsbevakning, nuvarande metod och 

arbetssätt i Täby kopplat till jämställhet samt förutsättningar systemtekniskt och juridiskt.   

Befintlig kunskap om jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt bistånd  

Handläggning av ekonomiskt bistånd regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) och av 

Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd SOSFS 2013:1 samt Ekonomiskt 

bistånd Handbok för socialtjänsten. Vidare regleras handläggning av Täby kommuns 

riktlinjer. Ingen av dessa skrifter berör specifikt jämställdhetsperspektivet inom området 

ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att uppdatera handboken och 

den reviderade versionen kommer även att innefatta jämställdhet.  

 

 

 

 

 

Definition: ”Jämställdhet inom verksamheten ekonomiskt bistånd handlar bland annat om att 

uppmärksamma hur kvinnors och mäns förutsättningar till egen försörjning ser ut. De som ansöker om 

ekonomiskt bistånd ska bli bemötta och bedömda på lika villkor och det stöd och insatser som 

socialtjänsten erbjuder ska vara utformade utifrån individens behov, oavsett kön.”  

Källa: Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd - Kunskapsguiden 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/jamstalldhet-inom-ekonomiskt-bistand/#:~:text=J%C3%A4mst%C3%A4lldhet%20inom%20verksamheten%20med%20ekonomiskt%20bist%C3%A5nd%20handlar%20bland,och%20m%C3%A4ns%20f%C3%B6ruts%C3%A4ttningar%20till%20egen%20f%C3%B6rs%C3%B6rjning%20ser%20ut.
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Socialstyrelsens rapport Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur 

ett jämställdhetsperspektiv1 sammanfattar kunskapsläget avseende jämställdhetsperspektivet 

vid utredning bedömning och insatser inom ekonomiskt bistånd. Rapporten togs fram på 

uppdrag av regeringen.   

Rapporten menar att socialtjänstens värderingar av kön påverkar vid bedömning av den 

enskildes behov samt vid utformning av insatser för den enskilde. Hur samtalet med den 

enskilde förs, likvärdigt bemötande och individuell planering, är därmed av vikt för jämställd 

handläggning av ekonomiskt bistånd. Rapporten identifierar att samtal med kvinnor ofta 

fokuserar på familjesituation medan samtal med män handlar om arbetssituation. 

Kunskapsguiden menar att användning av standardiserade frågor vid samtal är ett sätt att 

främja ett jämställdhetsperspektiv2. 

Socialstyrelsens bedömningsinstrument FIA -förutsättningar inför arbete är en sådan 

bedömningsmetod där en mall för strukturerad intervju genomförs för att kartlägga den 

enskildes behov av stöd gällande sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser3.  

Socialstyrelsens rapport menar vidare att det finns samband mellan dålig ekonomi, 

arbetslöshet, ohälsa och utsatthet för våld och att de som drabbas av våld löper en 

väsentlig större risk att behöva ekonomiskt bistånd. Kunskapsguiden framhäver därför att 

arbetssätt och rutiner för att upptäcka våld, samt stöd till våldsutsatta och våldsutövare, 

främjar jämställdhetsperspektivet.  

Socialstyrelsens FREDA4 utvecklades i syfte att ge stöd i att identifiera våld och bedöma behov 

av skydd och stöd i arbetet med personer som utsätts för våld i nära relation. FREDA är en 

standardiserad bedömningsmetod som inkluderar tre instrument (formulär) bland annat 

FREDA-kortfrågor som har som syfte att utreda förekomst av våld. 

Rapporten Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett 

jämställdhetsperspektiv redogör för statistik över ekonomiskt bistånd. Statistiken visar att det 

vanligaste bidragshushållet var ensamstående män utan barn. Det vanligaste hushållet i 

relation till befolkningen (%) var ensamstående kvinnor med barn.  

Vidare påtalas skillnader i försörjningshinder mellan män och kvinnor. Mäns vanligaste 

försörjningshinder var arbetslöshet medan fler kvinnor än män var hindrade att försörja 

sig med anledning av sjukskrivning. Nästan alla med försörjningshinder föräldraledighet 

var kvinnor. Rapporten visade på ett behov av fler rehabiliterande och 

arbetsmarknadsfrämjande insatser anpassade för kvinnor och då särskilt insatser för 

utrikes födda kvinnor med långvarigt försörjningsstöd. Även behovet av 

                                                        
1 Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv, 
november 2018, Socialstyrelsen 
2 Om jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd - Kunskapsguiden 
3 FIA – förutsättningar inför arbete Manual till bedömningsmetoden, 1 juli 2017, Socialstyrelsen 
4 Manual för FREDA, juni 2014, reviderad version september 2020, Socialstyrelsen 

https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/ekonomiskt-bistand/jamstalldhet-inom-ekonomiskt-bistand/om-jamstalldhetsperspektiv-inom-ekonomiskt-bistand/
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arbetsmarknadsfrämjande insatser för föräldralediga uppmärksammas för att korta tiden 

med bistånd.   

Kunskapsguiden påpekar att kontinuerligt följa upp och analysera hur insatser och resurser 

fördelas mellan kvinnor och män främjar jämställdhetsperspektivet.  

Biståndsmottagare och delad utbetalning av ekonomiskt bistånd 

Enligt Socialstyrelsens Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd För handläggare 

av och ansvariga för ekonomiskt bistånd så definieras;  

Biståndsmottagare: alla medlemmar i ett biståndshushåll registreras som biståndsmottagare, 

oavsett om biståndet avsett hushållet som helhet eller enbart någon av dess medlemmar. 

Vuxen biståndsmottagare är person som är 18 år eller äldre och som inte omfattas av föräldrars 

försörjningsskyldighet. 

Sökande: För varje biståndshushåll anges en vuxen person, 18 år eller äldre, som 

biståndssökande.  

Medsökande: För varje biståndshushåll med sammanboende par anges ytterligare en vuxen 

person, 18 år eller äldre, som medsökande av biståndet. Detta är en person som tillsammans 

med sökande uppbär försörjningsansvar för hushållet5.  

Socialstyrelsens instruktion för registrering ger inte någon vägledning kring vem i ett 

biståndshushåll med sammanboende par som ska utgöra sökande respektive medsökande. 

Detta tas förnärvarande inte heller upp i föreskriften eller handboken.  

Socialstyrelsens rapport Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur 

ett jämställdhetsperspektiv6 tar upp frågan huruvida delad utbetalning av ekonomiskt bistånd 

främjar jämställdhet. Socialstyrelsen konstaterar att det saknas tillräcklig kunskap om och på 

vilket sätt en delad utbetalning bidrar till ökad jämställdhet eller vilka andra konsekvenser 

det i övrigt kan medföra för hushållet samt för verksamheten. Socialstyrelsens bedömning 

är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell vägledning i frågan.  

De kommuner som deltar i studien som Socialstyrelsens rapport bygger på menar att 

möjliggöra för hushållet, både kvinnan och mannen, att välja alternativ för utbetalning är det 

bästa arbetssättet i kombination med en vaksamhet för ekonomisk utsatthet och våld.  

  

                                                        
5 Instruktion för registrering av ekonomiskt bistånd För handläggare av och ansvariga för ekonomiskt 
bistånd”, 26 januari 2017, socialstyrelsen 
6 Kartläggning av socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv, 
november 2018, Socialstyrelsen 
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Verksamhetsuppföljning och utveckling av jämställdhetsarbetet 

Socialstyrelsens öppna jämförelser; Socialstyrelsens data och statistik över kvalitet inom 

socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, kan användas för jämförelse mellan 

kommuner och som ett stöd i arbetet med verksamhetsuppföljning och utveckling. 

Socialstyrelsen har efter ett regeringsuppdrag 2016 utökat jämställdhetsperspektivet i öppna 

jämförelser7. För ekonomiskt bistånd är dessa indikatorer för jämställdhet;   

 Genomfört systematisk uppföljning uppdelat på kön  

 Använt resultat från systematisk uppföljning uppdelat på kön till 

verksamhetsutveckling  

 Individuella möten för utredning och planering 

Socialstyrelsens Öppna jämförelser socialtjänst, publiceringsår 2020, visar att resultaten för 

huruvida kommunerna har genomfört systematisk uppföljning uppdelat på kön samt använt 

resultatet till att utveckla verksamheten är låg (16 procent respektive 13 procent av 

kommunerna). Vidare visar öppna jämförelser att endast 11 procent av kommunerna alltid 

erbjuder individuella möten med både kvinnor och män 8. Täby kommun svarade år 2020 nej 

på indikatorerna om systematisk uppföljning och delvis på frågan om individuella möten.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har under 2018-2020 genomfört en särskild satsning 

på att stärka stödet till kommuner och regioner deras jämställdhetsarbete. Bland annat finns 

en vägledning för jämställdhetsintegrering med en checklista för självskattning av 

jämställdhetsarbetet speciellt anpassad för kommuner. Stöd och praktiska exempel finns även 

att finna hos jämställdhetsmyndigheten och på webbsidan www.jämställ.nu.   

                                                        

7 Jämställdhetsperspektivet i öppna jämförelser av socialtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård, juni 2016, Socialstyrelsen. 

8 Öppna jämförelser socialtjänst, publiceringsår 2020, 24 juni 2020, Socialstyrelsen 

Sammanfattningsvis enligt befintlig kunskap främjas jämställdhetsperspektivet inom 

ekonomiskt bistånd av;  

 ett likvärdigt bemötande genom användning av standardiserade frågor vid samtal,  

 arbetssätt och rutiner för att upptäcka våld, samt stöd till våldsutsatta och våldsutövare,  

 kontinuerligt följa upp och analysera hur insatser och resurser fördelas mellan kvinnor och 

män 

 särskild uppmärksamma situationer för särskild sårbara grupper, sambandet mellan 

ohälsa och ekonomi. 

http://www.jämställ.nu/
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Salems kommuns metoder och arbetssätt för att främja jämställdhet inom 
ekonomiskt bistånd 

Salems kommun arbetar sedan utbetalningen av försörjningsstöd januari 2020 med delad 

utbetalning. Införandet av arbetssättet skedde på begäran av verksamhetschefen efter en 

förfrågan från socialutskottet i kommunen. Salems kommun har i huvudsak fått positiv 

respons på införandet från de biståndssökande och från medarbetare.  

I Salems kommuns verksamhetssystem är delad utbetalning möjlig på ett enkelt sätt och 

arbetssättet innebär inga negativa administrativa konsekvenser för socialsekreterarna. I Salem 

registreras mannen som registerledare/sökande varpå delad utbetalning sågs som en möjlighet 

att främja jämställdhet. Salems kommun har dock ännu inte utvärderat arbetssättet. 

De sökande får information om arbetssättet med delad utbetalning vid första besök. Endast ett 

fåtal av de som ansöker om ekonomiskt bistånd har begärt att få en samlad utbetalning istället 

för delad. Ett fåtal har uppgett andra hinder såsom att de saknar bankkonto.  

Vid mindre kompletterande försörjningsstöd, det vill säga när hushållet har egna inkomster, 

kan biståndet utbetalas i sin helhet till den i hushållet som saknar inkomst. En bedömning görs 

då av socialsekreteraren.  

Socialsekreterarna berättar att det syns vid kontroll av kontoutdrag att det delade biståndet 

oftast direkt överförs från mottagande konto till ett konto där sedan räkningar hanteras. De 

berättar även att en mindre del av pengarna faktiskt stannar kvar på mottagande konto.   

Salem har inte identifierat några effekter såsom minskat ekonomiskt våld, det vill säga när en 

person utövar makt eller kontroll över annan genom de ekonomiska medlen. Salems kommun 

undersöker för närvarande möjligheten till uppföljning genom könsuppdelad statistik från 

verksamhetssystemet.   

Salems kommun använder den standardiserade mallen Instrument X för att utreda behov av 

ekonomiskt bistånd i ett initialt skede (nybesök). I mallen ingår frågor om våld. Vid misstanke 

om våld används FREDA-frågor. Individuella besök genomförs löpande och frågor om våld 

ställs individuellt minst två gånger per år. I övrigt prioriterar kommunen att arbeta med 

personer med långvarigt behov av bistånd och då särskilt nyanlända kvinnor med fortsatt 

behov efter etableringen samt hushåll med barn. Man arbetar även aktivt med att alla ska ha 

en sysselsättning och har flera insatser i en rehabiliteringskedja för att de enskilda ska komma 

närmare arbetsmarknaden.  
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Täby kommuns nuvarande metoder och arbetssätt i för att främja jämställdhet 
inom ekonomiskt bistånd  

Biståndsmottagare för sammanboende par 

I de fall ett sammanboende par, en sökande och en medsökande, med hushållsgemenskap 

ansöker om ekonomiskt bistånd i Täby kommun så aktualiseras hushållet med mannen (eller 

den äldste vid samkönade par) som så kallad registerledare eller sökande. Kvinnan 

aktualiseras som medsökande.  

I samband med aktualisering anger paret till vilket bankkonto som en eventuell utbetalning av 

ekonomiskt bistånd ska ske. Mottagande konto kan således tillhöra antingen kvinnan eller 

mannen. Kända hinder för att utgöra betalningsmottagare är i de fall en person saknar sista 

siffor i personnumret eller har svårigheter att skaffa bank-id och bankkonto med anledning av 

exempelvis skulder och betalningsanmärkningar.  

I de få förekommande fall ett sammanboende par har önskat det har biståndet delats upp 

mellan flera konton. Det finns ingen standardiserad information om möjligheten till delad 

utbetalning.  

Utredning, bedömning och beslut 

Vid aktualisering av sammanboende par med hushållsgemenskap genomförs första besöket, så 

kallat nybesök, med både kvinnan och mannen närvarande. Detta i syfte att informera om 

försörjningsskyldigheten gentemot varandra. Vid första besöket ställs standardiserade frågor 

utifrån en bestämd mall i verksamhetssystemet.  

Därefter hålls besök enskilt med kvinnan respektive mannen i utredande syfte samt för att 

tillsammans med den enskilde upprätta en planering för att nå egen försörjning. Vid dessa 

besök används inte någon standardiserad mall för utredning. Planen för egen försörjning är en 

standardiserad mall. 

Under december månad genomfördes en egenkontroll av dokumentation inom verksamheten. 

Egenkontrollen visade att både kvinnan och mannen i de granskade ärendena (sammanboende 

par med hushållsgemenskap) hade varsin upprättad plan för att nå egen försörjning.  

Verksamheten har tidigare identifierat att det finns behov av att mer frekvent genomföra 

individuella besök. Under 2020 års pandemi och därav följande rekommendationer för att 

förhindra smittspridning av covid-19 har möten över telefon blivit vanligare. Omställningen till 

digitala möten har lett till att fler kontakter genomförts enskilt i stället för i par.  

För närvarande prioriteras möten och planeringar med långtidsarbetslösa, både kvinnor och 

män.   
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När förekomst av våld misstänks eller uppmärksammas lämnas information om verksamheten 

Alternativ till våld (ATV). ATV ger stöd och insatser till våldsutsatta och våldsutövare. Inom 

ekonomi- och mottagningsenheten finns kompetens att använda sig av FREDA-kortfrågor för 

att fråga om våld.  

Verksamheten använder inte statistik för att synliggöra och analysera skillnader mellan 

kvinnor och män. Verksamheten arbetar med att identifiera värderingar som råder inom 

arbetsgruppen i syfte att identifiera eventuella förutfattade meningar kring jämlikhet som kan 

påverka hur stöd och insatser fördelas mellan könen. Exempelvis att synliggöra eventuella 

föreställningar som råder kring föräldraledighet och hur föräldraledigheten kan disponeras 

mellan kvinnan och mannen i ett sammanboende par.  

 

Jämställdhetsperspektiv på kvantitativ data 

I detta avsnitt läggs jämställdhetsperspektivet på viss kvantitativ data för ekonomiskt bistånd 

samt insatser för att nå egen försörjning.  

Hushållstyp, registerledare och betalningsmottagare ur ett jämställdhetsperspektiv 

För vuxna gifta och/eller sammanboende par råder försörjningsskyldighet gentemot varandra 

varpå ekonomiskt bistånd prövas gemensamt. I verksamhetssystemet registreras en del 

statistik på en individ och en del på ett hushåll. I de fall en person har skyddade 

personuppgifter registreras inte kön. Dessa faktorer medför svårigheter i att följa och analysera 

statistik inom ekonomiskt bistånd.   

Totalt beviljades 488 unika personer ekonomiskt bistånd, eller 441 hushåll, vid något eller 

några tillfällen under 2020. Vissa är endast aktuella under en kortare period medan andra har 

mer långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Med långvarigt behov menas 10-12 månader över 

en tolvmånadersperiod.   

Av de 441 hushållen är 47 sammanboende par, det vill säga cirka 11%. Dessa hushåll består 

således av en sökande man och en medsökande kvinna (eller man vid samkönade par). 

Resterande 89 % av hushållen var därmed ensamstående.  

Mannen registreras idag som registerledare (sökande) i verksamhetssystemet. I cirka 90,5 % 

av hushållen 2020 var män registerledare. Dessa män kan vara ensamstående eller 

sammanboende. I cirka 9,5 % av fallen var kvinnor registrerade som registerledare. Dessa 

kvinnor är ensamstående (eller i samkönat par) då de enligt nuvarande rutiner annars inte 

skulle vara registerledare.  

Majoritet av hushållen under 2020 var således ensamstående män. En mindre andel var 

sammanboende par.  
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Under hela 2020 utbetalades ekonomiskt bistånd i cirka 36 % av fallen till en kvinna som 

betalningsmottagare. Motsvarande siffra för männen är 63 %. Resterande del utgörs av 

betalningsmottagare med okänt kön.  

Statistiken visar att det inte per automatik är registerledaren, det vill säga mannen, som är 

betalningsmottagare utan att det även är kvinnor i sammanboende par som är 

betalningsmottagare.  

Vidare syns inga betydande skillnader i det genomsnittliga biståndet som betalas ut till kvinnor 

respektive män. Detta beror i huvudsak på att riksnormen för försörjningsstöd likställer 

behovet för samtliga som söker försörjningsstöd.     

Orsak till beslut om ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv 

Vid beslut om ekonomiskt bistånd registreras hindret för egen försörjning, det vill säga 

beslutsorsaken, i verksamhetssystemet. Beslutsorsaken kan exempelvis vara arbetslös eller 

sjukskriven. Kategorierna kan brytas ner ytterligare exempelvis arbetslös utan ersättning, med 

otillräcklig ersättning eller väntar ersättning. Kategorin övrig inrymmer orsaker som 

föräldraledig och vuxen med beroende etcetera. I dessa kategorier har ett fåtal personer per 

kategori registrerats. 

En individ kan förflytta sig mellan kategorier när hinder för egen försörjning förändras under 

året. Vid varje ansökningstillfälle sker flera registreringar på en och samma individ. En individ 

kan därmed återfinnas i statistiken fler gånger.  

Diagrammen nedan visar således andel registreringar per beslutsorsak, inte personer eller 

hushåll. Vidare finns även okänt kön som inte redogörs i diagrammen. De utgörs främst av 

personer med skyddade personuppgifter. 

Registreringen av beslutsorsaker under 2020 visar på att majoriteten av dessa sker på mäns 

personnummer, 65 % män och 35 procent %.  
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Diagram 1 och 2: Andel av registreringar på kvinnor respektive män som fått beviljat 

ekonomiskt bistånd, per beslutsorsak under 2020. 

Majoriteten av registreringarna för både kvinnor och män sker inom kategorin arbetslös. 

Därefter är den näst vanligaste registreringarna för kvinnor sjukskrivning och 

etableringsersättning. I kategori övrigt för kvinnor återfinns bland annat otillräcklig sjuk- eller 
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aktivitetsersättning samt vuxen med beroende. Värt att notera är även att en högre andel av 

registreringarna på kvinnorna, jämfört med männen, sker på beslutsorsaken otillräcklig 

pension. Otillräcklig pension eller sjukersättning innebär att den enskilde har små möjligheter 

att påverka sin ekonomi.  

För män är sociala skäl samt missbruksrelaterade skäl (vilket i diagrammet ingår i övrigt) de 

näst mest registrerade beslutsorsakerna. I stapeln övrig återfinns för männen framförallt 

vuxen med beroende och ensamkommande ungdom.  

För personer med hinder som sjukskrivning och beroende kan behovet av stöd bli både 

omfattade och långvarigt. Kvinnorna återfinns i hög grad i kategorier som tenderar att bli 

långvariga.  

Webbdatabasen Kolada har samlat nyckeltal under temat ekonomisk jämställdhet bland annat 

socialstyrelsens nyckeltal Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Nyckeltalet visar att det i Täby kommun är en högre andel av kvinnorna som uppbär bistånd 

som gör det långvarigt i jämförelse med männen. 2019 var 29 % av de kvinnor som uppbar 

ekonomiskt bistånd i behov av ekonomiskt bistånd under en längre tid (10-12 månader under 

ett år). Motsvarande siffra för männen var cirka 25 %.  

 

Diagram 3: Andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, 2018-2019. 

Utöver att diagrammet visar att kvinnor är mer långvariga biståndshushåll så syns även att de 

långvariga ärendena, både kvinnor och män, har ökat över tid.  
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Stöd och instanser ur ett jämställdhetsperspektiv  

För att snabbare nå egen försörjning får personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och 

insatser bland annat arbetsmarknadsinsatser. Nedan redogörs för statistik över insatser ur ett 

jämställdhetsperspektiv.  

Arbetsmarknadsinsatser 

Till Täby kompetenscenter remitteras personer som uppbär ekonomiskt bistånd. Täby 

kompetenscenter är Täby kommuns arbetsmarknadsenhet som ger stöd och insatser till 

nyanlända och långtidsarbetslösa i syfte att närma sig arbetsmarknaden. Några av insatser är 

arbetskonsulent, studievägledning, vuxenutbildning, SFI och matchning till arbete och praktik.  

Täby kompetenscenter planerar för närvarande för insatser finnas för föräldralediga vilket kan 

komma att öka andelen kvinnor i insatsen. Kvinnor återfinns i högre utsträckning än män 

bland föräldralediga.  

Diagrammet nedan visar hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut för de personer som 

remitterades till Täby kompetenscenter från ekonomi- och mottagningsenheten under 2020.  

40 % av de som remitteras till Täby kompetenscenter är kvinnor. Det visar att kvinnor med 

ekonomiskt bistånd tar del av arbetsmarknadsinsatserna på Täby kompetenscenter i stor 

utsträckning trots att de endast utgör en mindre del av bidragshushållen.  

 

Diagram 4: Andel remitterade till och antal i arbete efter insats från Täby kompetenscenter 

2020.  

Diagrammet visar även att för kvinnor får arbete efter att ha tagit del av Täby 

kompetenscenters insatser. 30 % av de remitterade kvinnorna har kommit ut i arbete.   
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Nyckeltalet Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat 

arbeta och studera visar ett bättre resultat för kvinnor än för män. 74 % av kvinnorna som 

2019 tagit del av stöd och insatser från kommunens arbetsmarknadsenhet har börjat studera 

eller arbeta. Motsvarande siffra för männen var 46 %. Vidare har resultatet förbättrats över tid 

för kvinnorna och försämrats för män.  

Nyckeltalet rapporteras in av kommunen till webbdatabasen Kolada. Nyckeltalet omfattar även 

andra målgrupper än de som uppbär ekonomiskt bistånd såsom etablering av nyanlända.  

 

Diagram 5: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsenhet, deltagare som börjat 

arbeta och studera, 2018-2019.  

Personer som står längre ifrån arbetsmarknaden kan ta del av insatser från MIA-projektet9. 

Detta genom remiss från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen eller kommunen. 

Rapporten Statistisk sammanställning MIA projektet (2017-2020) visar att totalt 76 Täbybor 

remitterats till MIA. Av dessa remitterades 29 personer från Täby kommun, det vill säga från 

ekonomi- och mottagningsenheten och avdelningen för personer med funktionsnedsättning. 

Hur många av de 29 personerna som uppbar ekonomiskt bistånd är inte klargjort.  

Diagrammet nedan visar att av de som remitterades till MIA från kommunen var 45 % kvinnor 

och 52 % män. Det betyder att även inom MIA har kvinnor med ekonomiskt bistånd i stor 

utsträckning tagit del av insatsen.  

                                                        
9 Projektet MiA-Mobilisering inför Arbete (MIA) pågick under perioden 2017 - maj 2020. MIA var ett 
regionalt projekt som drev tillsammans med sex samordningsförbund i Stockholms län vars mål är att 
utveckla samordnade insatser till stöd för personer som står långt från arbetsmarknaden för att de ska 
kunna öka sina möjligheter till egen försörjning. Deltagarna kom från Täby, Norrtälje, Österåker, 
Vallentuna, Vaxholm och Danderyd. I samordningsförbundet ingår Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, nämnda kommer och Region Stockholm.  
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Diagram 6: Fördelning över andel remitterade kvinnor respektive män till MIA-projektet 

från Täby kommun, 2017-maj 2020. 

Rapporten beskriver även vilka insatser deltagarna tagit del av samt av vilken orsak de 

avslutades. Statistiken över olika insatserstyper och avslutsorsak är dock inte uppdelat per kön.  

Analys av statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv 

Statistiken för Täby kommun visar att majoriteten av de som uppbär ekonomiskt bistånd är 

ensamstående män. Av samtliga hushåll utgör en mindre del sammanboende par. Genom att 

jämföra andelen kvinnliga och manliga registerledare med betalningsmottagare konstateras att 

det inte per automatik är registerledaren, det vill säga mannen, som är betalningsmottagare. 

Utformningen av en riksnorm för försörjningsstöd säkerställer jämlikhet gällande 

genomsnittliga biståndet.   

Genom att titta på statistik över antal kvinnor respektive män som uppbär ekonomiskt bistånd 

och jämföra det med hur många kvinnor och män som tagit del av arbetsmarknadsinsatser så 

kan utredningen konstatera att kvinnor i stor utsträckning tar del av arbetsmarknadsinsatser, 

trots att kvinnor är betydligt mindre utsträckning uppbär ekonomiskt bistånd än männen. Att 

många kvinnor tar del av arbetsmarknadsinsatser kan komma av att kvinnor i högre 

utsträckning återfinns i beslutsorsaker (hinder för egen försörjning) som tenderar att behöva 

mer stöd och insatser samt att kvinnor oftare bli mer långvariga bidragshushåll.  

Att befintliga arbetsmarknadsinsatser oftast är riktade mot dessa målgrupper, samt att kvinnor 

har goda resultat gällande arbete efter insats kan också vara en orsaksförklaring.   
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Juridiska och systemtekniska förutsättningar för jämställdhetsperspektivet inom 
ekonomiskt bistånd  

Juridiska förutsättningar  

Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap. 5 § (SoL) gör gällande att insatserna ska utformas och 

genomföras tillsammans med den enskilde: ” Socialnämndens insatser för den enskilde ska 

utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar”.  

I Socialstyrelsens handbok för ekonomiskt bistånd anges att ”socialtjänstens verksamhet ska 

bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet, i enligt med 1 kap. 1 § 

SoL. Det betyder att det ekonomiska biståndet utformas så att biståndsmottagaren själv får 

utrymme att planera och fatta beslut om den egna ekonomin inom ramen för det erhållna 

biståndet. Det framgår av lagens förarbeten (prop. 1979/80:1 s. 528) och av ett flertal domar i 

Regeringsrätten”10.  

Juridiskt ska personer som ansöker om ekonomiskt bistånd få en möjlighet att aktivt välja hur 

biståndet betalas ut. Då både sökande och medsökande, mannen och kvinnan, ingår i hushållet 

som likvärdiga parter oavsett vem som är registerledare bör båda parter vid första 

ansökningstillfället (nybesök) informeras om de alternativ för betalningsmottagare som finns 

(exempelvis delat mellan sökande och medsökande) och hur ansökan då bör fyllas i samt få 

möjlighet att välja hur biståndet ska betalas ut.  

Delad utbetalning som arbetssätt är således juridiskt möjlig men kan inte vara tvingande. 

Systemtekniska förutsättningar 

Ställningstagandet om att mannen ska vara registerledare i de fall ett hushåll består av två 

personer, en kvinna och en man, ligger långt tillbaka i tiden. Ställningstagandet kvarstod vid 

utveckling och införande av verksamhetssystem för social omsorg. Samma förutsättning råder 

för arkivering av akter inom social omsorg.  

Systemtekniskt finns det inga hinder för att ändra inställningen för registerledare från man till 

kvinna. En sådan ändring sker då för hela socialomsorgen. Det finns ett fåtal verksamheter där 

det förekommer hushåll med två personer. Inom majoriteten av social omsorgs verksamheter 

registreras endast en person, ett barn eller en vuxen. Registreringar av beslut etcetera sker på 

personnummer. En förändring i inställningen för registerledare bedöms därmed endast få 

mindre konsekvenser.  

En förändring av endast den del av systemet som rör ekonomiskt bistånd kräver att en begäran 

görs hos leverantören och är förenligt med en kostnad och en tidsplan. Förnärvarande pågår 

ett utvecklingsarbete hos leverantören vilket framförallt påverkar när i tid en förändring av 

systemet kan ske.  

                                                        

10 Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten, december 2013, Socialstyrelsen 
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Vidare pågår en upphandling avseende nytt verksamhetssystem för verksamhetsområdet social 

omsorg i Täby kommun. En detaljerad kravställande i upphandlingen är inte att 

rekommendera då det kan utesluta flera leverantörer från upphandlingen. Under våren 2021 

kommer upphandlingen att vara klar.   

En förändring i verksamhetssystemet skulle även automatiskt få genomslag på e-ansökan. Det 

är idag möjligt att få ut könsuppdelad statistik från verksamhetssystemet då beslut, insatser 

etcetera registreras på personnummer och inte på hushåll.  

Utöver det arbete som behöver göras systemtekniskt påverkar en förändring av registerledare 

framförallt de fysiska akterna (arkivet) där en anpassning av de fysiska akterna skulle behöva 

genomföras. En sådan omställning av arkivet kan vara mer eller mindre omfattande beroende 

på hur många akter kan komma att omfattas.  

Utredningens slutsatser och rekommendationer 

Utredningen visar att byte av registerledare eller beslut om att alltid dela försörjningsstödet 

inte leder till ökat jämställdhet inom ekonomiskt bistånd. Detta med grund i att de juridiska 

förutsättningarna påvisar att delad utbetalning är möjlig men kan inte vara tvingande. Vidare 

saknas nationell vägledning från Socialstyrelsen eftersom det inte finns någon befintlig 

kunskap om effekter och konsekvenser av delad utbetalning. Befintlig kunskap påvisar istället 

andra främjande faktorer för jämställdhet inom ekonomiskt bistånd.  

Statistiken, registerledare och betalningsmottagare, påvisar inte heller ett direkt samband 

mellan utformningen av mannen som registerledare och jämställd utbetalning. Utredningen 

kan inte heller via omvärldsbevakningen av Salems kommun påvisa några tydliga och direkta 

effekter på jämställdhet genom införande av delad utbetalning.  

Systemtekniskt finns inga hinder för förändring av registerledare. Dock rekommenderas inte 

några förändringar då det förnärvarande pågår en upphandling av verksamhetssystem för 

social omsorg.  

Utredningen rekommenderar att verksamheten fortsätter med nuvarande arbetssätt att föra 

dialog med framförallt sammanboende par kring hur utbetalningen ska ske. Det är då ytterst 

viktigt att båda parter deltar i dialogen. Informationen och dialogen bör ske mer systematiskt 

än idag varpå utredningen rekommenderar att ett arbetssätt för det utvecklas.    

Vidare påvisar utredningen att det finns andra utvecklingsområden gällande frågan om 

jämställdhet. Utveckling av jämställdhetsperspektivet skulle innebära att verksamheten 

behöver lägga fokus på beprövade arbetssätt som främjar jämställdhet.  

Standardiserade utredningsinstrument och mallar främjar enligt socialstyrelsen jämställdhet 

och bör användas i högre utsträckning än idag. Utredningen rekommenderar att lämpliga 

sådana prövas i syfte att införas.  

I samband med denna utredning har könsuppdelade nyckeltal identifierats och utvecklats. 

Utredningen rekommenderar att verksamheten på ett systematiskt sätt följer upp och 
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analyserar relevanta nyckeltal över tid. Resultatet av framtagen statistik och analysen bör ske i 

dialog med de verksamheter som tillhandahåller arbetsmarknadsinsatser för att bättre kunna 

rikta arbetsmarknadsinsatser till prioriterade målgrupper. prioritering av målgrupper 

Utredningen rekommenderar även att verksamheten fortsätter det redan påbörjade arbetet 

med att identifiera eventuella förutfattade meningar kring kvinnor och män som råder inom 

verksamheten. Detta kan genomföras med stöd av material som utvecklats i detta syfte och 

som nämnt i denna utredning. Genom att sätta mål i verksamhetsplaneringen på enheten kan 

arbetet planeras och följas upp inom verksamheten.   
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