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9. Uppföljning jämställt ekonomiskt bistånd (SN 2021.103)
Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver hur Myndighetavdelningen arbetar med jämställt ekonomiskt bistånd 
utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten 
Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-10-27.

Det finns ett pågående arbete med att hela tiden förbättra oss genom att ta del av ny forskning 
och omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner både rörande jämställdhet men även 
övriga frågor. Det är dock en förhållandevis liten del (16 %) av alla pågående ärenden där det 
finns ett partner/samboskap registrerat och där möjlighet till delade utbetalningar gällande de 
gemensamma hushållskostnaderna mellan de båda parterna ges. I de fall som det ej görs en 
delad utbetalning följer handläggare upp med sina klienter och ger information om att man 
kan få en delad utbetalning och vikten av detta. Enheten arbetar aktivt med 
jämställdhetsfrågan och redan i e-tjänsten ställs frågan om delad utbetalning. Det finns även 
ett arbete på enheten med att utse en jämställdhetsambassadör. I rollen som denna ingår det 
riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet samt att stödja kollegor extra i 
frågor rörande jämställdhet.

En viktig förhållningspunkt i arbetet med jämställdhet är informationen till båda parter. Vi 
försöker därför säkerställa att både mannen och kvinnan är involverade i sin egen och den 
gemensamma ekonomin genom att ha både enskilda möten med respektive parter, möjlighet 
till tolk om behov finns samt att vi adresserar post till båda partner, separat samt gemensamt.

Ett framtida utvecklingsområde är våra insatser för målgruppen. Idag pågår ett arbete för att 
kartlägga för hur vi ska arbeta med mer riktade insatser för att stärka kvinnorna och öka 
jämställdheten mellan män och kvinnor. En utvärdering av e-tjänsten planeras även att 
genomföras hösten 2021.

Handlingar
 Uppföljning av jämställt ekonomiskt bistånd
 Rapport jämställt ekonomiskt bistånd
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Tjänsteskrivelse

Uppföljning jämställt ekonomiskt 
bistånd

Förslag till beslut
Socialnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet
Rapporten beskriver hur Myndighetavdelningen arbetar med jämställt ekonomiskt 
bistånd utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för 
socialtjänsten Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-10-27.

Det finns ett pågående arbete med att hela tiden förbättra oss genom att ta del av ny 
forskning och omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner både rörande 
jämställdhet men även övriga frågor. Det är dock en förhållandevis liten del (16 %) av 
alla pågående ärenden där det finns ett partner/samboskap registrerat och där 
möjlighet till delade utbetalningar gällande de gemensamma hushållskostnaderna 
mellan de båda parterna ges. I de fall som det ej görs en delad utbetalning följer 
handläggare upp med sina klienter och ger information om att man kan få en delad 
utbetalning och vikten av detta. Enheten arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan och 
redan i e-tjänsten ställs frågan om delad utbetalning. Det finns även ett arbete på 
enheten med att utse en jämställdhetsambassadör. I rollen som denna ingår det 
riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet samt att stödja kollegor 
extra i frågor rörande jämställdhet.

En viktig förhållningspunkt i arbetet med jämställdhet är informationen till båda 
parter. Vi försöker därför säkerställa att både mannen och kvinnan är involverade i 
sin egen och den gemensamma ekonomin genom att ha både enskilda möten med 
respektive parter, möjlighet till tolk om behov finns samt att vi adresserar post till 
båda partner, separat samt gemensamt.

Ett framtida utvecklingsområde är våra insatser för målgruppen. Idag pågår ett arbete 
för att kartlägga för hur vi ska arbeta med mer riktade insatser för att stärka 
kvinnorna och öka jämställdheten mellan män och kvinnor. En utvärdering av e-
tjänsten planeras även att genomföras hösten 2021.

Bakgrund
Socialnämnden har begärt en uppföljning om hur Myndighetsavdelningen arbetar 
med att öka jämställdheten i förhållande till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. 
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Syfte 
Syftet med rapporten är att följa upp hur Myndighetavdelningen arbetar med 
jämställt ekonomiskt bistånd utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till 
Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-
10-27.  

Bakgrund 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas 
   - ekonomiska och sociala trygghet, 
   - jämlikhet i levnadsvillkor, 
   - aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och 
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers 
egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. 

Socialtjänstlagen är en ramlagstiftning som innebär att den ej detaljstyr verksamheter 
och kommuner men visar på värderingar och riktning genom mål och delmål. 
Ramlagstiftningen ger därför större tyngd i de publikationer som Socialstyrelsen ger 
ut samt rättspraxis och övriga utlåtanden för att verksamheter och kommuner ska 
kunna göra korrekta bedömningar.  

Socialstyrelsen har identifierat särskilt utsatta grupper i Sverige som kommunerna 
ska arbeta särskilt med och utrikesfödda kvinnor och ensamstående kvinnor tillhör en 
särskilt utsatt grupp. Det innebär att kommunerna ska ha rutiner för att 
uppmärksamma dessa grupper särskilt.  

Idag arbetar flertalet kommuner med enbart Socialstyrelsens handbok om 
ekonomiskt bistånd som utgångspunkt istället för att skapa sina egna riktlinjer. 
Anledningen till detta är att handboken är så pass detaljerad i hur socialtjänstlagen 
ska tolkas och tillämpas i det praktiska arbetet när det kommer till ekonomiskt 
bistånd. Hösten 2021 antog Socialnämnden nya riktlinjer som hänvisar till 
handboken samt ett tillägg gällande vissa specifika områden. Ett av dessa områden är 
jämställt ekonomiskt bistånd. Rapporten kommer att behandla hur 
Myndighetsavdelningen arbetar med jämställdhetsfrågan samt arbetet kring insatser. 

Hur arbetar vi i Vallentuna kommun?  
 
I Vallentuna kommun har vi rutiner som utgår från beslutade riktlinjer, styrdokument 
samt socialstyrelsens handbok om ekonomiskt bistånd. Det innebär att vi har samtal 
med både mannen och kvinnan, enskilt och tillsammans för att stärka kvinnans röst 
och ge henne möjlighet att bli hörd när det kommer till det gemensamma hushållets 
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ekonomi. Under enskilda samtal med sökande/medsökande finns även möjlighet att 
uppmärksamma och fråga om våld i nära relation, där ekonomiskt våld även 
inräknas. Under utredningsförfarandet ställs alltid frågor om våld i nära relation även 
i de fall det inte finns misstanke om våld.   
 
I december 2019 lanserades möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd genom en 
e-tjänst. E-tjänsten har en integration med verksamhetssystemet Treserva vilket 
minskar pappershanteringen för handläggare. I e-tjänsten ställs frågan om man 
önskar en delad utbetalning. 
 
 

Bild från e-tjänsten gällande ekonomiskt bistånd och frågan om delad utbetalning 

 
 
En delad utbetalning innebär att de hushållsgemensamma kostnaderna delas upp 
mellan sökande och medsökande i hushållet. Tidigare har en utbetalning enbart gjorts 
till en person i ärendet som hushållet själv fått välja, genom att lämna in endast ett 
kontonummer som utbetalningen ska göras till. Planering finns att ändra att det ska 
bli obligatoriskt i e-tjänsten med delad utbetalning. Det arbetet är dock pausat tills att 
en utvärdering av e-tjänsten görs hösten 2021 för att se om det är ytterligare delar 
som behöver formuleras om. Därför finns det rutiner som säger att socialsekreterare 
ställer frågor och informerar om möjligheten till delad utbetalning till berörda 
sökande/medsökande, som idag inte väljer att få en delad utbetalning, för att visa på 
vikten och möjligheten till just detta.  
 
På grund av hur verksamhetssystemet är utformat från leverantör kan inte statistik 
tas ut på hur många delade utbetalningar som görs. Dock har aktgranskning skett 
gällande april månad. I månadsskiftet april/maj hade Myndighetsavdelningen 223 
pågående ärenden gällande ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Av de pågående 
ärenden var 16 % (35 st) partnerhushåll (alltså hushåll där det finns en 
sambo/make/maka/partner registrerad). Av dessa 16 % har det visat sig att i cirka 16 
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% av fallen görs en delad utbetalning till både sökande och medsökande. Av alla 
pågående ärenden är det en liten del där det finns en sambo/partner/make/maka 
registrerat. De allra flesta ärenden är alltså singelhushåll. Det kan bero på att det 
råder underhållsskyldighet om man lever i en relation och att man därför inte behöver 
ansöka om ekonomiskt bistånd. Tyvärr finns ingen nationell statistik att jämföra 
Vallentuna kommuns siffror med när det gäller delade utbetalningar mellan 
sökande/medsökande.  
 

Ärendets gång ur jämställdhetsperspektiv 

Besök 
När ett par ansöker om ekonomiskt bistånd för första gången frågar handläggaren hur 
de vill ha utbetalningen. Handläggaren informerar hushållet om möjlighet till delad 
utbetalning. Om det bara är en i hushållet som har ett bankkonto, informerar 
handläggaren om vikten av att både två ska ha eget bankkonto. Om det är bara en av 
parterna som pratar svenska bokar handläggaren alltid tolk för att båda ska få 
möjlighet att komma till tals i ärendet. Om ansökan görs i e-tjänst ska den signeras 
med Bank-ID eller e-legitimation vilket indirekt innebär att båda parter har ett 
bankkonto och att det finns möjlighet till delad utbetalning.  

Genomförandeplan 
Efter första mötet där handläggaren har gått igenom ansökningsförfarandet om 
ekonomiskt bistånd och även regler kring ekonomiskt bistånd, bokas klienter in på 
separata möten för upprättandet av planering. Under detta möte skapas en 
genomförandeplan som visar på hur insatserna ska genomföras och i slutändan 
kunna avslutas. Den individuella planeringen är anpassad utifrån individens 
problematik, förutsättningar och behov. Detta är just för att stärka individens egna 
resurser att kunna delta i samhället men även för att främja individens 
självbestämmanderätt, vilket uttrycks i Socialtjänstlagen och kommunens riktlinjer. 
Vid dessa separata möten ställer handläggaren alltid frågor rörande våld i nära 
relationer.  

Ärendedragning 
På enhetens ärendedragningar och i övriga forum där klientens ärende behöver 
samrådas med gruppchef/förste socialsekreterare avidentifieras ärendet. Klientens 
kön och namn uppges endast om det är viktigt att det framkommer. Detta görs för att 
öka rättssäkerheten och är ett led i att säkerställa att det görs likvärdiga bedömningar 
oberoende av kön eller etnicitet.  

Posthantering till klient 
Varje ansökan om ekonomiskt bistånd resulterar i ett beslut som ska kommuniceras 
och delges. Dessa beslut som berör det gemensamma hushållet adresseras till både 
sökande och medsökande så att de båda får information om hushållets gemensamma 
ekonomiska inkomster/utgifter. Om en handling eller beslut avser ena parten i 
hushållet adresseras beslutet/handlingen enbart till den det berör.  

Insatser 
I syfte att öka jämställdheten finns möjligheten till SFI (Svenska för invandrare) och 
det pågår ett arbete med ytterligare insatser. Att lära sig det svenska språket är en 
viktig del att få ett arbete och bli självförsörjande. Det leder även till en jämställdhet i 
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relationen, att båda parter bidrar till familjens ekonomi. Gruppchefen för ekonomiskt 
bistånd har regelbundna avstämningar med enhetschefen för VACiA. Under dessa 
avstämningar förs diskussion om hur man på bästa sätt ska kunna arbeta framöver 
gällande framför allt kvinnor med utländsk bakgrund för att öka jämställdheten och 
arbeta med deras väg till självförsörjande. Det sker även regelbunden 
omvärldsbevakning för att lära från andra kommuner, som har riktade insatser till 
denna målgrupp kring hur vi ska arbeta framåt för att öka möjligheten för kvinnorna 
att bli självförsörjande. VACiA kommer dock att starta upp webinarium på enkel 
svenska där man får information om hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, hur 
man söker arbetet mm.  
 

Planerade aktiviteter gällande jämställt ekonomiskt bistånd 
Gruppen för ekonomiskt bistånd har stående metodtider en gång per månad för att 
öka rättssäkerheten i handläggningsfrågor, öka samsynen i ärenden och framtagande 
av arbetsmetoder mot egen försörjning. Under dessa metodtider diskuteras 
arbetssätt, ny forskning inom området och interna processer och rutiner. En fråga 
som gruppen just nu diskuterar är om man ska utse en jämställdhetsambassadör. I 
rollen som sådan ingår det riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet 
samt att stödja kollegor extra i frågor rörande jämställdhet. Rollen kan även innefatta 
att ta fram nya förslag på rutiner och processer för att öka arbetet med 
jämställdhetsfrågor. 

Sammanfattning 
Rapporten beskriver hur Myndighetavdelningen arbetar med jämställt ekonomiskt 
bistånd utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för 
socialtjänsten Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-10-27. 
 
Det finns ett pågående arbete med att hela tiden förbättra oss genom att ta del av ny 
forskning och omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner både rörande 
jämställdhet men även övriga frågor. Det är dock en förhållandevis liten del (16 %) av 
alla pågående ärenden där det finns ett partner/samboskap registrerat och där 
möjlighet till delade utbetalningar gällande de gemensamma hushållskostnaderna 
mellan de båda parterna ges. I de fall som det ej görs en delad utbetalning följer 
handläggare upp med sina klienter och ger information om att man kan få en delad 
utbetalning och vikten av detta. Enheten arbetar aktivt med jämställdhetsfrågan och 
redan i e-tjänsten ställs frågan om delad utbetalning. Det finns även ett arbete på 
enheten med att utse en jämställdhetsambassadör. I rollen som denna ingår det 
riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet samt att stödja kollegor 
extra i frågor rörande jämställdhet. 
 
En viktig förhållningspunkt i arbetet med jämställdhet är informationen till båda 
parter. Vi försöker därför säkerställa att både mannen och kvinnan är involverade i 
sin egen och den gemensamma ekonomin genom att ha både enskilda möten med 
respektive parter, möjlighet till tolk om behov finns samt att vi adresserar post till 
båda partner, separat samt gemensamt. 
 
Ett framtida utvecklingsområde är våra insatser för målgruppen. Idag pågår ett arbete 
för att kartlägga för hur vi ska arbeta med mer riktade insatser för att stärka 
kvinnorna och öka jämställdheten mellan män och kvinnor. En utvärdering av e-
tjänsten planeras även att genomföras hösten 2021. 
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Uppföljning jämställt ekonomiskt bistånd (SN 2021.103)
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rapporten beskriver hur Myndighetavdelningen arbetar med jämställt ekonomiskt bistånd 
utifrån Socialnämndens riktlinjer och tillägg till Socialstyrelsens handbok för socialtjänsten 
Ekonomiskt bistånd som antogs 2020-10-27.

Det finns ett pågående arbete med att hela tiden förbättra oss genom att ta del av ny forskning 
och omvärldsbevakning för att lära av andra kommuner både rörande jämställdhet men även 
övriga frågor. Det är dock en förhållandevis liten del (16 %) av alla pågående ärenden där det 
finns ett partner/samboskap registrerat och där möjlighet till delade utbetalningar gällande de 
gemensamma hushållskostnaderna mellan de båda parterna ges. I de fall som det ej görs en 
delad utbetalning följer handläggare upp med sina klienter och ger information om att man 
kan få en delad utbetalning och vikten av detta. Enheten arbetar aktivt med 
jämställdhetsfrågan och redan i e-tjänsten ställs frågan om delad utbetalning. Det finns även 
ett arbete på enheten med att utse en jämställdhetsambassadör. I rollen som denna ingår det 
riktad omvärldsbevakning inom just området jämställdhet samt att stödja kollegor extra i 
frågor rörande jämställdhet.

En viktig förhållningspunkt i arbetet med jämställdhet är informationen till båda parter. Vi 
försöker därför säkerställa att både mannen och kvinnan är involverade i sin egen och den 
gemensamma ekonomin genom att ha både enskilda möten med respektive parter, möjlighet 
till tolk om behov finns samt att vi adresserar post till båda partner, separat samt gemensamt.

Ett framtida utvecklingsområde är våra insatser för målgruppen. Idag pågår ett arbete för att 
kartlägga för hur vi ska arbeta med mer riktade insatser för att stärka kvinnorna och öka 
jämställdheten mellan män och kvinnor. En utvärdering av e-tjänsten planeras även att 
genomföras hösten 2021.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av jämställt ekonomiskt bistånd
 Rapport jämställt ekonomiskt bistånd
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