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Beslut
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) och Malin Svan (C) yrkar i en motion att Hylte kommuns socialtjänst skall
införa utbetalning av jämställt försörjningstöd. Det vill säga att ekonomiskt bistånd skall
betalas ut till båda parter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett arbets- och
näringslivskontoret i uppdrag att lämna ett förslag på svar till motionen. Förslag på svar ska
vara inlämnat till kommunledningskontoret senast 12 sep 2019.
Ekonomiskt övertag är effektivt för dem som vill utöva makt över sin partner. Att betala ut
jämställt bistånd är ett sätt att proaktivt arbeta för självständighet och på så vis minskar
riskerna att hamna i beroendeställning. Nyanlända är en av de målgrupper där mannen ofta
ansvarar för familjens ekonomi. För att förebygga riskerna att försvåra integrationen och
etableringen i samhället på grund av ojämlik ekonomi mellan makarna bör försörjningsstödet
fördelas mellan dem.
Tingsryd och Markaryds kommun har infört jämställt försörjningsstöd. Där upplever man att
det är ett värdefullt signalvärde för rätten att förfoga över sin egen ekonomi. Införandet
grundades i att skapa medvetenhet och öppenhet kring självständighet. Dock har ingen av
referenskommunerna det som tvingande. Arbets- och näringslivskontoret anser att samma
utgångspunkt bör gälla om Hylte kommun inför jämställt försörjningstöd.
Referenskommunerna uppger att de varken kan påvisa negativa eller positiva konsekvenser
vid införandet av jämställt försörjningstöd.

Handlingar i ärendet





§60 ANN AU Svar på motion om jämställt försörjningsstöd
Tjänsteskrivelse Svar på motion jämställt försörjningstöd
§122 KSAU Motion - Jämställt försörjningsstöd, på remiss
Motion - jämställt försörjningstöd

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Yrkanden
Alla närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
till beslut.
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