Hemutrustningslån
– för dig som är flykting
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Välkommen till Sverige! Hoppas
du ska trivas! Kanske är det nu
dags att börja ordna med en egen
bostad och möbler.
På CSN finns ett lån som heter
hemutrustningslån. Det är till för
dig som har flytt från ditt hemland
och nu behöver köpa möbler och
annan utrustning till ditt nya hem.
Här kan du läsa om vad som krävs
för att få lån, hur mycket du kan
låna och hur du betalar tillbaka.
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Vad är hemutrustningslån?
Hemutrustningslån är pengar som du kan låna
för att köpa möbler och andra saker till ditt
hem. Det kan till exempel vara soffa, tv, barnsäng och saker till köket. Lånet ska du sedan
betala tillbaka. Då betalar du även ränta.
Så mycket kan du låna
Hur mycket pengar du kan låna beror på hur många ni
är i familjen och om ni hyr en bostad utan möbler eller
med möbler.
Om du är ensam och hyr en bostad utan
möbler kan du som mest låna 10 000 kronor.
Är ni flera i familjen kan ni låna mer pengar,
men som mest 35 000 kronor.
Om du hyr en bostad med möbler så kan du
som mest låna 5 000 kronor. Det spelar ingen
roll hur många ni är i familjen.
Om du hyr ett rum hemma hos någon annan
kan du som mest låna 5 000 kronor. Det gäller
även om rummet är utan möbler.
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Krav för att få
hemutrustningslån
Du måste uppfylla alla de här kraven för att ha
rätt till hemutrustningslån:
Du är utländsk medborgare och har kommit till Sverige
som flykting, skyddsbehövande eller som anhörig till
en sådan person.
Du har fått ett uppehållstillstånd från Migrationsverket.
Du har flyttat till en kommun.
Det får inte ha gått mer än två år sedan du flyttade till
en kommun för första gången.
Du var minst 18 år när du flyttade till en kommun för
första gången.
Om du är ensamkommande barn finns det särskilda
regler. Kontakta CSN för mer information.
Under tiden som du väntar på ett beslut om uppehållstillstånd har du inte rätt till hemutrustningslån.

Exempel

Om du är sambo eller gift

Ahmed är 25 år och söker asyl som flykting i Sverige. Första tiden
bor han på ett av Migrationsverkets anläggningsboenden. Ahmed
får uppehållstillstånd och flyttar till Sundsvall. Han skaffar en
lägenhet och ansöker om hemutrustningslån för att köpa möbler.

Om du är sambo eller gift och bor tillsammans med någon som också
har rätt till hemutrustningslån, ska ni söka lånet tillsammans. Ni ska
också betala tillbaka hela lånet tillsammans, även om ni skulle flytta
ifrån varandra, separera eller skilja er.

CSN kontrollerar med Migrationsverket att Ahmed har rätt till
hemutrustningslån, till exempel att det inte har gått mer än två
år sedan han flyttade till Sundsvall. Ahmed uppfyller villkoren
och får låna pengar.

Som sambo menar vi att du lever tillsammans med någon som ett
par. Om du till exempel bor tillsammans med kompisar eller syskon
räknas du inte som sambo.
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Ansökan och utbetalning

1. I de flesta fall kan kommunen eller
arbetsförmedlingen hjälpa dig att
ansöka om hemutrustningslån. Om
du vill ansöka själv kan du beställa
en blankett från CSN.

2. När du har fyllt i och skrivit under din
ansökan skickar du den till CSN.

3. CSN beslutar om din ansökan. Om
du har fått hjälp hos kommunen eller
arbetsförmedlingen skickar vi beslutet
dit. Har du ansökt själv skickar vi
beslutet direkt till dig.

4.

5. När vi har fått ditt underskrivna
skuldebrev får du din utbetalning.

8

Om du har rätt till lån får du även ett
skuldebrev som du ska skriva under
och skicka till CSN. När du skriver
under skuldebrevet godkänner du
villkoren för lånet.

6. För att vi ska kunna betala ut pengarna
till ditt konto måste du ha anmält ditt
kontonummer till Swedbanks kontoregister. Om du inte har gjort det får
du en utbetalningsavi.
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Betala tillbaka
hemutrustningslånet
När det har gått två år från att du fick ditt hemutrustningslån ska du börja betala tillbaka lånet.
Det tar mellan ett och sju år att betala tillbaka lånet om
du betalar enligt den betalningsplan som du får från CSN.
Det går bra att börja betala tidigare eller betala av ditt lån
snabbare. Kontakta i så fall CSN. Du måste betala tillbaka
ditt lån även om du flyttar från Sverige.

Vill du veta mer?

Ränta på lånet
Det är ränta på hemutrustningslånet. Räntan räknas från
den dag du får lånet och tills du har betalat tillbaka hela
skulden. Räntan varierar från år till år. På csn.se kan du
se hur stor räntan är.

Du kan läsa mer om hemutrustningslån på csn.se.
Där finns även filmer på olika språk. Du kan också
logga in i Mina sidor Hemutrustningslån för att
exempelvis se dina betalningar.

Hur ska du betala?

Vårt telefonnummer är 0771-276 100.

CSN skickar inbetalningskort till dig när du ska börja
betala. Du betalar vanligtvis varje månad. Om du inte
betalar i rätt tid måste du betala en påminnelseavgift.

Vår mejladress är hemutrustningslan@csn.se

Om du har svårt att betala
Om du har låg inkomst kan du ansöka om att få betala
mindre eller att få vänta med betalningen. Kontakta i så
fall CSN.

Om du flyttar
Om du flyttar måste du se till att CSN får din nya adress.
Gör du en flyttanmälan till Skatteverket får vi den automatiskt, annars måste du själv meddela din nya adress
till oss. Det gäller även om du flyttar från Sverige.
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CSN nr 4474A/1912

www.csn.se

Skanna qr-koden
för att läsa mer om
hemutrustningslån.
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