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KOSTNAD PER BRUKARE
SOM VERKTYG I
JÄMSTÄLLDHETSARBETET

PILOTPROJEKT 2017
Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år genomfört en
undersökning som heter kostnad per brukare (KPB) med hjälp av
företaget Ensolution AB. Under hösten 2017 genomfördes ett
gemensamt pilotprojekt i syfte att utveckla metoden för
jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt
samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska
införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av
de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Syftet med att använda
sig av Kostnad per brukare som underlag för fortsatt arbete var att
undersöka hur resurserna fördelas mellan de flickor och pojkar, kvinnor och
män som har insatser från vård- och omsorgsförvaltningen. I projektet
genomfördes också en processkartläggning för att ta reda på var i processen
det finns risk för olik behandling på grund av kön.

• Identifiering av påverkbara orsaker; Finns det förutsättningar i

verksamheten för att göra en bedömning utan personliga värderingar?
• Målformulering; Tydliggör verksamhetens mål utifrån ett
jämställdhetsperspektiv och skriv med dessa i budget/verksamhetsplan
samt vilka indikatorer som är kopplade till målet. Exempel på mål: En

likvärdig resursfördelning utifrån behov ska säkerställas för män och
kvinnor i serviceboende.
• Utvärdering; Har vi nått målen?
• Åtgärder; Behöver mål/aktiviteter bytas ut för att uppnå en mer
jämställd verksamhet?
Pilotprojektet följde stegen för jämställdhetsanalys och som kompletterande
metod användes processkartläggning. Den process som valdes var
handläggningsprocessen inom LSS. Ensolution föreslår i slutrapporten för
projektet att ärendegranskning är ett användbart tillägg till den metod som
prövats i Karlstad. I en ärendegranskning kan man, i ett urval ärenden,
granska hur stort fokus utredningen har på olika livsområden, social
situation, barnperspektiv och funktionsförmåga beroende på den sökandes
kön.

KPB SOM GRUND FÖR JÄMSTÄLLDHETSANALYS

RESULTAT

Kostnad per brukare är en kalkyl som byggs från individnivå genom att
kommunens kostnader kombineras med verkställda beslut. Genom att
kombinera ekonomi och brukarstatistik får man ett resultat som visar vad
den enskilda brukarens insatser kostar kommunen samt vad insatserna kostar
per dygn.

Analysen av KPB-resultaten visar att det finns skillnader inom LSS i Karlstad
utifrån kön. Till exempel är män överrepresenterade med LSS-insatser
särskilt inom åldersgruppen 13 till 19 år. En tänkbar förklaring till detta är
att pojkars beteende skiljer sig från flickors och att pojkar därför får
diagnos, som omfattas av LSS, tidigare än flickor. Under
processkartläggningen framkom att en utredning av LSS-insatser fokuserar
på den sökandes behov av stöd och hjälp och att resonemang kring kön får
underordnad betydelse vid behovsbedömningen.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrerad budget innebär att kvinnor och män, flickor
och pojkar synliggörs i budgeten genom att visa hur resurser når ut till dem
och visar om den aktuella fördelningen stödjer utvecklingen mot ett jämställt
samhälle. En förutsättning för att kunna arbeta med jämställdhetsintegrerad
budget är att kommunen har möjlighet att följa upp hur resurserna fördelas
utifrån kön vilket möjliggörs genom en könsuppdelad statistik.
Utifrån den könsuppdelade statistiken genomförs en
jämställdhetsanalys i fem steg.
• Nulägesanalys; Hur fördelar sig kostnader och volymer mellan könen?

REKOMMENDATIONER

Pilotprojektet resulterade i förslag till åtgärder såsom till exempel checklista
för jämställd handläggning och förslag på målformuleringar.

