Svar på Carina Ödebrink Interpellation.
Jämställd fördelning av ekonomiskt stöd.

Datum

20-02-21

Jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd
Svar på fråga 1
I Vaggeryd är registerledare (hushållets akt) nästan utan undantag mannen i hushållet. Hur
utbetalningarna fördelas styrs inte av vårt ärendehanteringssystem eller av vem som är
registerledare. Om hushållet vill att försörjningsstödet ska delas upp på något sätt kan det göras.
Det normala är att i samband med ansökan så resonerar man om hur biståndet ska betalas ut och
oftast brukar den som normalt betalar hushållets räkningar vara den som också pengarna går till.

Svar på fråga 2
Det finns i dagsläget inga fastslagna rutiner i Vaggeryds kommun för att vuxna som får
ekonomiskt stöd från kommunen ska ha eget bankkonto utöver att alla som uppbär
försörjningsstöd ska redovisa banktillgodohavanden och annan förmögenhet i samband med
ansökan av försörjningsstöd. Eftersom detta görs framkommer det också om någon saknar eget
bankkonto. Arbetsmarknadsenhetens flyktinghandläggare säkerställer att det alltid öppnas
bankkonto till båda när det anländer par i flyktingmottagningen. I dagsläget saknar inte någon
vårdnadshavare/vuxen bankkonto i hushåll där försörjningsstöd betalas ut.

Kort resonemang
Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt
bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att
utveckla arbetsmetoder och insatser ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen finns i en
delrapport och uppdraget i sin helhet slutrapporterades i slutet av 2018. Där lyfts fram att det är
möjligheten till egen försörjning som är avgörande för individens självbestämmande och
möjligheten till makt och inflytande över sitt eget liv. Jämställdhetsperspektivet inom ekonomiskt
bistånd innebär bland annat att alla som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda
på lika villkor och att det stöd och de insatser som erbjuds är utformade utifrån både kvinnors och
mäns behov. Att använda standardiserade frågor upplevs som positivt då kvinnor och män bemöts
på likvärdigt sätt och att utredningarna blir likvärdiga oavsett kön. I Vaggeryd används ett
standardiserat frågeformulär (Instrument X) vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Samma frågor
ställs till alla.
I kartläggningen framkommer fler negativa exempel effekter än positiva som kan uppkomma vid
fördelning av försörjningsstödet. Det är det etiska dilemmat, att myndigheterna lägger sig i och
styr hur hushållet väljer att dela på ansvaret när det gäller ekonomin. Delas biståndet lika mellan
två parter innebär inte det per automatik att stödet möter parternas olika behov. Det finns
svårigheter att dela upp utbetalningen rättvist då vissa bidrag betalas ut i kvinnans namn (delvis
barnbidrag) och familjens inkomster kan variera från månad till månad. Kvinnan i hushållet kan
vara den som uppbär lön och/eller i förkommande fall hela bostadsbidraget men det kan också
vara tvärt om. Det finns en farhåga i att dela upp det ekonomiska biståndet utifrån att det kan
skapa konflikter i familjer. Det krävs också administrativt arbete av socialsekreterarna för att
göra en uppdelning av biståndet, tid som behöver läggas på att hjälpa personer till egen
försörjning. I kartläggningen så var man eniga om att det bästa arbetssättet är att låta kvinnan och
mannen vara delaktiga, erbjuda flera alternativ för utbetalning och låta paret välja. De betonar
dock vikten av att från myndigheten vara uppmärksam på om det finns indikation på att pengarna
inte går till hyra och mat till familjen och om någon av parterna inte har insyn i ekonomin eller
inte får tillgång till pengarna.
Avslutningsvis är min kunskap inom området på allmän nivå. Jag har fått stor hjälp att skriva
svaret och stor tillit till att tjänstepersoner hanterar försörjningsstöd på ett rättssäkert sätt.
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