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i Jönköpings kommun

Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd
Ekonomisk jämställdhet är en hörnsten i det jämställda samhället. Alla medborgare ska ha lika
möjligheter till ekonomisk självständighet livet ut och vara individuellt ansvariga för sin
försörjning. Dessa principer ska självklart gälla även när man får stöd av samhällets skyddsnät.
Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin
partner1. Våld förekommer i alla typer av relationer, men det drabbar kvinnor i högre
utsträckning och majoriteten av förövarna är män2. Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig acceptera
situationer där någon part ska vara beroende av någon annan för sin försörjning. Att varje person
i relationen kan försörja sig själv och har kunskaper för att hantera sin och hushållets ekonomi är
till exempel nödvändigt för att kunna lämna en våldsam och destruktiv relation.
Att ha ett jämställdhets- och normkritiskt perspektiv i verksamheten med ekonomiskt bistånd
handlar bland annat om att uppmärksamma hur individens förutsättningar att nå egen försörjning
ser ut. Alla parter ska komma till tals i handläggningen av försörjningsstödet. Till exempel kan
man arbeta med enskilda möten för att upptäcka våld eller kontrollbeteenden. Det ekonomiska
våldet kan vara svårt att upptäcka även för dem som är drabbade av det3. Därför behöver frågor
om ekonomin vara en självklar del av handläggningen och de anställda bör få regelbunden
utbildning i hur ekonomiskt, psykiskt och fysiskt våld i hemmet och relationen kan upptäckas och
förhindras.
Mot bakgrund av detta vill vi föreslå att Jönköpings kommun inför jämställda utbetalningar som
norm vid utbetalning av försörjningsstöd. Jämställda utbetalningar innebär att när
försörjningsstöd beviljas gemensamt för hushållet ska det beviljade stödet betalas ut 50/50 till
respektive partner. Idag sker en dialog med de som söker om hur de önskar att stödet betalas ut.
Det kan till exempel vara att stödet betalas ut till en i hushållet, att det delas lika eller att det
betalas direkt till en fordringsägare. Denna flexibilitet i den individuella bedömningen är
naturligtvis värd att måna om. Därför vill vi att den möjligheten fortfarande ska finnas kvar.
Samtidigt gör vi det glasklart att normen i vår kommun är att hushållets ekonomi är ett jämställt
och delat ansvar.

Vi yrkar
att jämställda utbetalningar införs som norm i kommunens utbetalningar av försörjningsstöd.
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att individuella bedömningar och hushållets egna önskemål fortsatt ska vara en del av arbetssättet.
att anställda inom Socialförvaltningen får regelbunden utbildning i hur ekonomiskt, psykiskt och
fysiskt våld i hemmet och relationen kan upptäckas och förhindras.
För Vänsterpartiet

Julia Löf

Michella Zayat

