
"Flyktingarnas" möbelbidrag1989.
Startbelopp
l person får] 6.300 kr + komplc,l.terinE, 7.800 kr under 24 månader 'Summa 24.100
2 pers får 18.900 kr + kf)mpleucring 10.200 kr under 24 månader Summa 29.100
3 pers får 2] .900 kr + kompltitering ]2.500 kr under 24 månader ·Summa 34.400
4 pers får 26.100 kr + kor'1pleuering 14.800 kr under 24 månader Summa 40.900
5 pers får 28.400 kr + y.0mpleLLering 17.000 kr under 24 månader Summa 45.400
6 pers får 32.100 kr~ komplettering 19.300 kr under 24 månader Summa 51.400
7 pers får 36.70C Kr + kompleLLering 21.600 kr under 24 månader Summa 58.300

Äldre föräldrar och släktingar som de lM hit får socialhjälp i tio år sen får de samma pension som våra gamla har lubbat upp
sig till.

In"Jndrare Ulan tillstånd får i socialbidmg
: person 66 kr per dag
Sammanboende par 1]6 kr per dag + 55 kr för vuxet barn.
0- 3 år 37 kr per dag
4 - lO år 43 kr per 'dag
I ] -I 7 år 51 kr per dag

Invandrare med tillsv1nd (år
l vuxen person 81 kr per dag
Sammanboende par 128 kr per dag
O - ]O år 50 kr per dag
11 - 17 år 58 kr per dag

Utöver socialbidraget får invandrarna;
Särskilt bidrag för;

• Glasögon, upptill 3.000 kr för endast bågarna + kostnaden för själva glasen (linserna).
• Spädbarnsulrustning per barn upptill 5.580 kr.
• I-lushållsulru'stning upp till 2.790 kr per person.
· Fri :;juk- och tandvård samt fria mediciner.
• Gratis månadskorL i kollekuVlrafiken.
· Lägenhetshyran bellud. (CJratis boende)
• Gratis installation a\l telefon.
• Räkningar som Tele, EJ, TV-licens, daghemsräkningar, studiemedel, mm. betalas av socialförvalulingcl1.
• Gratis möbler för I persoll 24.100 kr - 2 vuxna och 5 barn 58.300 kr. (ink!. kompleucringsbidragct)
· Barr:bidrag för] barn, 560 kr, 2 barn 1.120 kr,
3 barn 1.680 kr, + llerbarnstillägget 280 kr,
4 barn 2.240 kr,.+ flerbarnstillägget 1.344 kr,
5 barn 2800 kr: + llerbarnstilläggct 2.688 kr,
6 baiTI 3.360 kr, + llerbarnstilläggct 3:584 kr,

. (DClta bid.rag dclas ut varjc månad) :~
:.•• fof de ensamsillendc får de dessutom ell bidragsförskoll på minst 930 kr per månad eller ell underh,'llsbidrag som ;u t'l I'" ,

ma eller högre beroendc på faderns inkomst.

Eftersom invandrarna" nauvitetet är hög, så blir det mycket stora belopp som beullas ut
Här är ell exempel:

Möbelbidrag
Spädbarnsbidrag
Hushållsbidrag
Summa

58.300 kr
27.900 kr
19.530 kr

105.730 kr

Barnbidraget med flerbarnstillägget blir per månad 5.488 kr.

Socialbidragen för 2 vuxna och 5 barn 0-10 år blir per månad 11.718 kr.

.s..u..m..mai månadsbidra2 17.206 kr.
Startbidraget blir alltså ungefär 122.936 kr och att hämta. ut varje månad i barnbidrag och socialbiclrug 17.206 kr.

Sedan tillkommer gratisboende, fri sjuk- och tandv.ård samt mediciner, gratis månadskort i ko~lektivtrarikcn. r{~iklllllg,lr <'o
tcle, el, TV licens, daghemsräkningar, studiemedel mm. betalas-varje månad av socl31förvalwlllgen.
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