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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Michael Fant 

SOCIALNÄMNDEN 
2022-11-16 

Uppdrag: Jämställt ekonomiskt bistånd och 
reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtandet Uppdrag: 
Jämställt ekonomiskt bistånd och reviderade riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd daterat den 20 oktober 2022, som svar på Täbyalliansens uppdrag 
till socialchef om jämställt ekonomiskt bistånd. 

2. Socialnämnden antar Riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterade den 16 
november 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har den 21 september 2022, § 138, beslutat att ge socialchefen i 
uppdrag att införa delad utbetalning som standardförfarande inom ekonomiskt 
bistånd för att förstärka jämställdheten. Vidare beslutades att det nya förfarandet 
ska införas i socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.   

Ekonomi- och mottagningsenheten inom individ- och familjeomsorgen har ett 
etablerat arbetssätt för delad utbetalning inom ekonomiskt bistånd. Förfarandet 
föreslås införas i socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd om beslut och 
om hur biståndet betalas ut.  

Vidare föreslås i Riktlinjer för ekonomiskt bistånd att stycket 2.8.19 
Hemutrustning revideras mot bakgrund av riksdagens budgetbeslut att ta bort 
budgetanslaget för hemutrustningslån för flyktingar och vissa andra utlänningar 
från och med den 1 januari 2022.  

Tjänsteutlåtande 
2022-10-20 
Dnr SON 2022/352-71 
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Ärendet 

Jämställt ekonomiskt bistånd 
Socialnämnden har den 21 september 2022, § 138, beslutat att ge socialchefen i 
uppdrag att införa delad utbetalning som standardförfarande inom ekonomiskt 
bistånd för att förstärka jämställdheten. Vidare beslutades att det nya förfarandet 
ska införas i kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd.   

Socialnämnden gav den 11 november 2020, § 113,  socialchefen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för att säkerställa en jämställd utbetalning av 
ekonomiskt bistånd. I förvaltningens utredning (Jämställdhetsperspektivet inom 
ekonomiskt bistånd) och i nämndens beslut (SON 2021/44-71) föreslogs att ett 
utvecklingsarbete genomförs under 2021 där bland annat delad utbetalning för 
sammanboende par som arbetssätt prövas och utvärderas.  

Ekonomi- och mottagningsenheten har sedan dess utvecklat jämställdhetsarbetet 
på enheten. Utvecklingsarbetet har innefattat såväl verksamhetsutveckling 
utifrån systematisk uppföljning som att implementera delad utbetalning och hålla 
individuella möten för utredning och planering för sammanboende par.  

Delad utbetalning föreslås införas som standardförfarande i kommunens 
riktlinjer för ekonomiskt bistånd i avsnitt 2.2.6 Beslut. Den revidering som 
föreslås är ett tillägg om att delad utbetalning är standardförfarande i kommunen 
för par som ansöker om ekonomiskt bistånd gemensamt. Att hushållet avgör och 
meddelar vilket konto beviljat belopp ska sättas in på står kvar för att förtydliga 
att förfarandet inte inskränker i rätten till självbestämmande i detta avseende. 

Hemutrustningslån 
Riksdagens budgetbeslut att ta bort budgetanslaget för hemutrustningslån för 
flyktingar och vissa andra utlänningar från och med den 1 januari 2022 har 
föranlett ett behov av att revidera kommunens riktlinjer för ekonomiskt bistånd. 
Kostnader för hemutrustning behandlas i avsnitt 2.8.19. Den revidering som 
föreslås är ta bort att nyanlända inte undantas från möjligheten att beviljas 
bistånd med hänvisning till att behovet kan tillgodoses genom hemutrustningslån 
från CSN.  

Utifrån Täby kommuns tillgänglighetsdirektiv som innebär att alla ska kunna ta 
del av information på webbplatser och mobila applikationer oavsett 
funktionsnedsättning, har socialnämndens Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
tillgänglighetsanpassats.  
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Ekonomiska överväganden 

De reviderade riktlinjerna innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg 
Avdelningschef 

Bilagor 

1. Förslag till reviderade Riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterad den 16 
november 2022 

2. Täby kommuns Riktlinjer för ekonomiskt bistånd daterat den 11 
december 2019 

 

Expedieras 

Individ- och familjeomsorg, avdelningschef Kotte Wennberg 

Utredningsadministratör, Michael Fant 
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