Skrivelse till Socialnämnden Lunds kommun.
Med syfte att förändra utbetalning av försörjningsstödet/registerledare har Moderaterna
tidigare inkommit med en skrivelse till Socialnämnden som behandlats.
Vi ser positivt på alla förslag som ger en reell påverkan på jämställdheten men ser också att
det finns möjlighet till att i detta genomföra än tydligare förändringar med större effekt
avseende jämställdhet och jämlikhet.
Att endast en person i en parrelation förfogar över hushållets inkomster riskerar att skapa och
förstärka skeva och skadliga maktstrukturer vilket självklart även påverkar eventuella barn i
hushållet. Vi vet att ekonomi är ett verktyg för kontroll och att det i relationer kan användas
som ett maktmedel oavsett hur inkomst förvärvas. Personer som saknar egen förmåga till
försörjning befinner sig redan i ett underläge i ett samhälle där individens produktivitet är
högt skattad och kan skapa en känsla av maktlöshet. Att då inte själv kunna styra över den
inkomst en har oavsett storlek och ursprung förbättrar inte förutsättningar för att öka
egenmakten. En likvärdig fördelning mellan parterna ger en större delaktighet och insyn i det
ekonomiska ansvaret och en ökad autonomi för individen.
För att stärka individer som befinner sig i en livssituation där försörjningsstöd är en
nödvändighet ser vi det som en relevant förändring att utbetalning av detta sker uppdelat.
Även om beräkningar görs av hushållets gemensamma tillgångar finns det ingen anledning att
anta att en har huvudansvaret och ännu mindre vem och samtliga ska kunna vara delaktiga.
Att ställa frågan till de vuxna i hushållet om vem utbetalning ska ske till ger inte
nödvändigtvis en förändring. En person som befinner sig i en ojämställd relation eller som
kanske önskar lämna denna på grund av våld är sannolikt begränsad i möjlighet att ställa krav
i förhållande till en partner. Ansvaret bör därför inte läggas på individen utan det ska vara
givet så att det inte föranleder en diskussion med tjänsteperson eller partners emellan. Att
genomföra denna förändring går i linje med ett övergripande kommunalt mål om jämställdhet
och jämlikhet och där allt uttryck för våld ska motverkas.

Vi föreslår därför socialnämnden att besluta
att försörjningsstöd som norm i hushåll med två vuxna fördelas och utbetalas lika dem
emellan.
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