
 
 

 
 
Liberalerna i Staffanstorp - Motion 

Delad utbetalning av försörjningsstöd 

Jämställdhet är så centralt för oss som arbetar politiskt att vi ibland blir 
hemmablinda. Vi försöker stödja kvinnor, som står långt ifrån att behandlas lika 
som män. Hedersvåldsfrågan är ju en del av orättvisorna som till största del 
drabbar flickor och kvinnor. 

Men vi glömmer en stor grupp osynliga kvinnor. Nämligen kvinnor som lever i 
familjer med försörjningsstöd. Deras försörjningsstöd betalas i de flesta fall ut 
till mannen. I många familjer är det kvinnorna som har hand om ekonomin. I 
familjer med försörjningsstöd är hustrun helt beroende av makens välvilja, 
eftersom det är han som får hela den ekonomiska ersättningen. 

Försörjningsstöd är ett av få stöd som inte är individuella i vårt välfärdssystem. 
Detta beror på att försörjningsstödet är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet, 
och hela familjens inkomster och utgifter räknas därför ihop. Såväl makar som 
sambor har försörjningsplikt gentemot varandra. Därför sker utbetalningen 
endast till en av de vuxna i hushållet, trots att stödet ska gå till hela familjen. 

I de allra flesta fall är det mannen som är registerledare. Akten är alltså i hans 
namn med hans personnummer. Detta måste kunna förändras. 

Vi anser att det är orimligt att kvinnorna är anonyma och står helt utanför en 
möjlighet att leva ett jämställt liv i dagens Staffanstorp. 

  

Av den anledningen yrkar vi: 

 

● Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram 
nya riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd. 

 

● Att förslaget innehåller en ändring så att utgångspunkten blir att 
försörjningsstödet delas lika mellan de vuxna i hushållet. Om stödet inte 
ska delas, måste det motiveras med särskilda skäl.  

  

  

 Staffanstorp 2020-03-04 

 

  

  

Niklas Nettrup                Gisela Nilsson  Mats Flankör 

 

Liberalerna i Staffanstorp Sidan 1 av 1 
facebook.com/liberalerna.staffanstorp 
www.staffanstorp.liberalerna.se 
staffanstorp@liberalerna.se 


