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Återrapportering av vidtagna åtgärder för 
jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på 
socialnämndens uppdrag till socialchefen att återrapportera resultatet av 
vidtagna åtgärder för jämställdhetsarbetet inom ekonomiskt bistånd i februari 
2022.  

Sammanfattning 

Socialnämnden gav i november 2020 socialchefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, socialnämndens protokoll den 11 november 2020, §113. Det beslutades i 
mars 2021, socialnämndens protokoll den 17 mars 2021, §26, bland annat att 
arbetssättet med delad utbetalning för sammanboende par ska prövas under 2021 
och därefter utvärderas.  

Enheten för ekonomiskt bistånd har under 2021 prövat delad utbetalning och 
genomfört utvecklingsarbete kring jämställdhetsfrågor inom enheten. Ungefär 
hälften av paren som har beviljats ekonomiskt bistånd har valt att få en delad 
utbetalning. Paren har valt olika lösningar beroende på deras individuella 
familjesituation.  

Ärendet 

Bakgrund 
Socialnämnden gav i november 2020 socialchefen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att säkerställa en jämställd utbetalning av ekonomiskt 
bistånd, socialnämndens protokoll den 11 november 2020, §113. I mars 2021 
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beslutade socialnämnden att arbetssättet med delad utbetalning för 
sammanboende par ska prövas under 2021 och därefter utvärderas, 
socialnämndens protokoll den 17 mars 2021, § 26. Socialnämnden gav även 
socialchefen i uppdrag att införa beprövade standardiserade 
utredningsinstrument, systematiskt följa upp statistik samt genomföra ett 
utvecklingsarbete kring eventuella förutfattade meningar kring jämställdhet.  

Delad utbetalning – enhetens erfarenheter 
Enheten för ekonomiskt bistånd har under hösten 2021 prövat delad utbetalning. 
Detta innebär att paren som har ansökt om ekonomiskt bistånd har erbjudits 
möjlighet till delad utbetalning. Ungefär hälften av paren har valt att få en delad 
utbetalning. Paren har valt olika lösningar beroende på deras individuella 
familjesituation, vilket gör det är svårt att dra långtgående slutsatser av parens 
val av utbetalningssätt. Under hösten (augusti-december 2021) beviljades 35 par 
ekonomiskt bistånd. 18 av dem valde att få en delad utbetalning. Nio par tackade 
nej av olika anledningar, oftast för att den andra i paret har en annan inkomst, till 
exempel sjukersättning eller pension. Åtta nyanlända par hade ännu inte fått 
personnummer och hade därmed inte några bankkonton vilket gjorde det 
praktiskt svårt att göra en delad utbetalning.  

Övrigt utvecklingsarbete 
Övrigt utvecklingsarbete och värdegrundsarbete har genomförts på enheten 
utifrån jämställdhetsperspektiv. Arbetet har bidragit till en större medvetenhet 
kring jämställdhetsfrågor inom ekonomiskt bistånd. Utifrån diskussionerna har 
justeringar i arbetssätt och rutiner gjorts under hösten.  

 
Följande har gjorts:  

 Socialsekreterare har under hösten gått en utbildning i FREDA-kortfrågor 
som ingår i en standardiserad bedömningsmetod för våld i nära 
relationer. FREDA-kortfrågor är ett stöd för att fråga om våld i enskilda 
ärenden. Frågorna är könsneutralt utformade.  

 Rutiner har tagits fram för hur FREDA-kortfrågor används för att få en 
uppfattning om eventuellt våld som förekommit eller förekommer.  

 Rutiner vid ansökan om ekonomiskt bistånd har tydliggjorts. 
Socialsekreteraren träffar båda parter i paret vid nybesök. Även ett enskild 
samtal med båda parter ingår i rutinen. 
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 Både kvinnans och mannens namn syns i biståndsbesluten efter en 
justering i verksamhetssystemet.  

 Arbetsmarknadsinsatser och rehabiliteringsinsatser följs upp 
systematiskt. Detta göra utifrån olika parametrar, bland annat utifrån 
kön, hur nöjda personerna som fått arbetsmarknads- och 
rehabiliteringsinsatser har varit. Resultatet följs upp regelbundet och 
används till verksamhetsutveckling. 

 

Ekonomiska överväganden 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för socialnämnden.  

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Expedieras 

Enhetschef för ekonomiskt bistånd Marie Söderman 
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