Matsviðmið fyrir félagslegt leiguhúsnæði og sérstakan húsnæðisstuðning
Staða umsækjanda
Staða umsækjanda er önnur en getið er hér að neðan
Örorkulífeyrisþegi með 75% örorkumat
Ellilífeyrisþegi
Framfærsla hjá Félagsþjónustu vegna langvarandi atvinnuleysis eða óvinnufærni
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Staða maka
Staða umsækjanda er önnur en getið er hér að neðan
Örorkulífeyrisþegi með 75% örorkumat
Ellilífeyrisþegi
Framfærsla hjá Félagsþjónustu vegna langvarandi atvinnuleysis eða óvinnufærni
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Húsnæðisstaða
Er með húsnæði. Húsaleiga er minna en 20% af heildartekjum heimilisins
Er með húsnæði. Húsnæðiskostnaður er íþyngjandi, húsaleiga er meira en 20% af
heildartekjum heimilisins
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Er með húsnæði. Húsnæðiskostnaður er verulega íþyngjandi, húsalega er meira
en 30% af heildartekjum heimilisins.
Óöruggt húsnæði, þ.e. Gistir hjá vinum og/eða ættingjum
Gistir í neytarathvarfi eða á gistiheimili
Heilsuspillandi húsnæði samkvæmt mati heilbrigðiseftirlits eða húsnæði er
sannanlega óíbúðaræft af öðrum ástæðum og veruleg vandkvæði bundin því að
finna nýtt húsnæði
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Félagslegar aðstæður umsækjanda
Aðstæður umsækjanda eru betri en getið er hér að neðan
Umsækjandi glímir við félagslegan vanda og hefur fengið umfangsmikinn stuðning
félagsþjónstu, annan en fjárhagslegan, á undanförnum 12 mánuðum
Málefni barns hefur verið í umfangsmikilli vinnslu félagsþjónustu á undanförnum
24 mánuðum þar sem barnið hefur fengið bæði aðstoð á grundvelli skóla- og
félagsþjónustu eða mál þess verið til meðferðar hjá barnavernd á undanförnum
24 mánuðum.
Umsækjandi glímir við fjölþættan vanda og hefur fengið umfangsmikinn stuðning
félagsþjónustu, annan en fjárhagslegan, í að lágmarki 24 mánuði
Umsækjandi glímir við alvarleg langvinn vekindi sem hafa veruleg áhrif á fjárhagsog húsnæðisstöðu samkvæmt faglegu mati félagsráðgjafa
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Samtals

Matsviðmið þessi eru skv. 4. gr. reglna um sérstakan húsnæðisstuðning og er ætlað að meta
félagslegar aðstæður umsækjanda og fjölskyldu hans. Til að eiga rétt á félagslegu leiguhúsnæði eða
sérstökum húsnæðisstuðningi þarf að ná eftirtöldum stigafjölda:
Einstaklingur: 8 stig
Hjón/sambúðarfólk: 10 stig

