
“Att nöjdheten hos kvinnor gällande bemötande och utförande av
insatser ska öka till samma nivå som hos män.”
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Mål- och resursplan 2022 - förväntade resultat för socialnämnden.

Tilläggsyrkande nr 1:
“Att nöjdheten hos kvinnor gällande bemötande och utförande av insatser ska öka till samma
nivå som hos män”, fick till min förvåning inget stöd hos övriga ledamöter i nämnden.

Enligt senaste resultatet av Brukarundersökningen inom personligt stöd och omsorg (LSS
och SoL) som genomförts via SKR under hösten 2020 på daglig verksamhet, personlig
assistans, boende enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade samt boendestöd, lyckas förvaltningen betydligt sämre att tillgodose
kvinnors behov av insatser.

“Ett resultat som sticker ut är upplevelsen av nöjdhet bland män och kvinnor där män
upplever sig nöjdare”, går att läsa i sammanfattning av ärendet (SOC 2021/51), vilket vi
alla i nämnden fick en fördjupad presentation kring på sammanträdet 25/2.

I jämförelsen mellan insatser för kvinnor och män låg kvinnors nöjdhet lägre i hela 17 av 19
kategorier (vad gäller upplevelser kring trygghet SoL låg kvinnor på 40% och män på 63%,
trivsel LSS - kvinnor 69% och män 90%, förtroende för personal LSS - kvinnor 70% och män
88%, synpunkter SoL - kvinnor 68% och män 86%). Siffrorna får tala för sig själv.

För att arbeta mot kommunfullmäktiges inriktningsmål: “I Vänersborgs kommun ska det
finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.”, är det en
förutsättning att socialnämnden formulerar förväntade resultat som tydliggör
jämställdhetsarbetet. Utgångspunkten är självfallet i befintliga strukturer där jämlikheten
behöver stärkas. Skillnaden mellan kön är en av dessa som brukarundersökningen tydligt
pekar på.

Att formulera mål inom detta område är av stor vikt om vi på allvar vill uppnå jämställdhet i
alla delar av förvaltningen, i synnerhet i de verksamheter som berör de individer som är i
behov av stöd och omsorg. Det ska också poängteras den utsatthet målgruppen som helhet
redan befinner sig i, vilket skapar en dubbel utsatthet hos gruppen kvinnor. Jämställdhet och
jämlika förutsättningar att påverka sina liv, uppnås inte om män som grupp är överordnade
vad gäller nöjdhet kring bemötande och insatser. Resultaten från brukarundersökningen
synliggör denna problematik, vilket i sig inte är någon nyhet.

Det går också att läsa i sammanfattning av SKR:s Brukarundersökningen “Syftet med
undersökningen är att få kunskap om hur brukarna upplever kvalitén i verksamheten,
för att sedan tillsammans med brukarna kunna utveckla och förbättra kvalitén.”

Förvaltningen har uttryckt att det utifrån undersökningens resultat kommer påbörjas ett
förbättringsarbete, men det räcker inte. De förväntade resultat som föreslås antas i Mål-



och resursplan för socialnämnden möter inte upp till kommunfullmäktiges inriktningsmål om
jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv. Att integrera
jämställdhetsperspektivet i denna process skulle därför vara ett viktigt steg för förvaltningens
jämställdhetsarbete och ett specifikt uppdrag till utveckling av förvaltningens verksamhet.
Samt i linje med att realisera Vision Västra Götaland “Det goda livet”. Denna vision är
framtagen i samverkan mellan Västra Götaland och dess 49 kommuner och ett av de
perspektiv som ska genomsyra allt utvecklingsarbete är just jämställdhet.

Skall jämställdheten bli framgångsrik måste stöd och resurser avsättas i planering, styrning
och uppföljning. Detta innebär tydliga och mätbara mål. Att formulera denna riktning i mål-
och resursplanen ger möjlighet att följa utvecklingen och ge stöd åt verksamheterna. Ur ett
invånarperspektiv är det också mycket viktigt att se till hur socialförvaltningens insatser
fördelar sig mellan kvinnor och män och om behoven tillgodoses på ett jämlikt sätt.

Socialnämnden har också i sitt uppdrag en Diskrimineringslag (2008:567) att förhålla sig
till. Vad gäller socialförvaltningens arbete att tillgodose kvinnors behov i samma utsträckning
som hos män så är, 3 kap. Aktiva åtgärder 1-3§, av vikt att lyfta fram i detta sammanhang.
Vilket innebär förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka
diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön.  Det
framgår också i denna lag att arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande,
åtgärders ska tidsplanera, följas upp och utvärderas. Vid upptäckta risker och hinder ska de
åtgärder vidtas som skäligen kan krävas.

Att införa det förväntade resultat i Mål- och resursplanen som yrkandet avser (“Att nöjdheten
hos kvinnor gällande bemötande och utförande av insatser ska öka till samma nivå som hos
män”), är både mätbart, specifikt, utmanande, realistiskt och tidssatt, det vill säga helt i linje
med Kommunfullmäktiges dokument “Regler för mål- och resultatstyrning”.

Utifrån denna bakgrund anser jag det vara mycket olyckligt att nämnden i inte vill formulera
ett mål rörande jämlikhet kring bemötande och insatser för kvinnor och män, vilket borde ha
sin självklara plats i Mål- och resursplan 2022.

När det gäller tilläggsyrkande nr 2:
“Att begreppet medborgardialog byts ut mot begreppet invånardialog för att inkludera alla
invånare”, så behövs ingen närmare utläggning.

Jag reserverar mig till förmån för mina egna yrkanden.
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