Svar på interpellation från Elisabeth Flennemo (V) gällande högsta godtagbara
hyresnivåer vid bedömning av ekonomiskt bistånd
Bakgrund
Enligt Växjö kommuns riktlinjer bör utgångspunkten i bedömningen vid ansökan
om ekonomiskt bistånd till boendekostnader vara sökandes faktiska kostnader
och behov av boende. Vid prövning av boendekostnader ska alltid en bedömning
göras om kostnaden är skälig. En skälig boendekostnad bedöms utifrån vad en
låginkomsttagare på orten normalt har råd med. Nuvarande riktlinjer är från
2013. Förvaltningen har för ett tag sedan fått i uppdrag att se över dessa riktlinjer
och återkomma med förslag på vilka justeringar som kan behöva göras för att
vara realistiska.
Svar på frågorna:
1. I den senaste uppdateringen av riktlinjerna ändrades inte hyresnivåerna.
Det finns ingen riktlinje för hur ofta hyrorna bör regleras.

2. Efter en individuell bedömning kan en högre hyra godkännas för en
barnfamilj som på grund av familjens storlek skulle vara berättigad till en
större bostad men det beror på omständigheterna kring varför man har
valt att bo i en mindre bostad. Därför kan man inte svara i generella termer
på frågan. I dessa fall kan en mer långsiktig planering behövas för att
familjen skall kunna hitta ett boende som är skäligt och rådrum kan
förlängas.

3. Förvaltningens verksamhetssystem kan inte ta fram hur många familjer/
personer i Växjö kommun lever på reducerad norm på grund av icke
godtagbar hyreskostnad.

4. Indirekt kan detta bidra detta till bostadssegregation, men frågan
avseende bostadstyper ligger hos bostadsbolagen.

5. Reducerad norm påverkar barnen från månad ett. Om familjen väljer att bo
kvar i en för dyr lägenhet tas detta med i bedömningen. En bedömning
utifrån ett barnrättsperspektiv görs alltid vilket kan resultera i olika
insatser.

6. När rådrum ges förs samtal med förälder till barnen om vikten att söka en
billigare bostad. Om man av någon anledning har svårigheter att lyckas
med detta kan man få stöd med sitt bostadssökande av koordinator.
Genom information och genom rådrum ges föräldrarna möjligheter att
påverka sin bostadssituation och därmed även sin bostadskostnad. Vid
reducerad norm bör föräldrar informeras om att de har en skyldighet att
först och främst tillgodose barnens behov. Ekonomisk beräkning görs för
att se till att familjen har tillräckligt med pengar för hyra och mat. Familjen
informeras om möjligheten att ansöka om akut nödprövning om pengarna
tar slut. Om föräldrarna aktivt inte medverkar till att lösa sin
boendesituation och detta påverkar barnen negativt kan andra insatser
inom förvaltningen bli aktuella.

7. Statistik över detta förs inte. Hyresnivåer ses inte som en
besparingsåtgärd.
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