HEMUTRUSTNINGSLÅN
CSN

FA K TA B L A D

SVENSKA

VEM FÅR LÅNA OCH TILL VAD?

HUR ANSÖKER JAG OM LÅN?

HUR RÄKNAS RÄNTA PÅ LÅNET?

Flyktingar och vissa andra utlänningar kan
ansöka om lån till hemutrustning. För att få
lån måste du bland annat omfattas av flyktingmottagandet eller vara inskriven på Arbetsförmedlingen och ha rätt till etableringsersättning. Du måste också ha fyllt 18 år när
du första gången togs emot i en kommun.
Lånet är till för att du ska köpa köksutrustning och möbler med mera. Pengarna får
inte användas till exempelvis mat och hyra.

Du ansöker enklast genom att be din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunens flyktingmottagning om hjälp.
Handläggaren hjälper dig att fylla i ansökan och informerar om reglerna för lånet.
Handläggaren skickar sedan ansökan till
CSN.

Räntan börjar räknas direkt när det första
lånet betalas ut. Räntan för de två första åren
läggs till skulden den dag du ska börja betala
efter två år. Därefter beräknas den löpande
räntan på det nya skuldbeloppet. På
www.csn.se kan du se hur stor räntan är för
respektive år. Räntan bestäms av regeringen.

JAG HAR REDAN FÅTT ETT LÅN,
FÅR JAG LÅNA MER?

HUR SKA JAG BETALA?

NÄR KAN JAG LÅNA?

Du kan ansöka om lånet senast två år från det
att du första gången togs emot i en kommun.
Det gäller även om du ansöker om tillägg till
tidigare lån.
HUR MYCKET FÅR JAG LÅNA?

Hur stort lån du kan få beror på familjens
storlek, om det finns barn i familjen, om du
hyr bostaden med möbler eller utan, eller
om du är inneboende. Du kan alltid låna ett
mindre belopp än det maximala. Om du bor
tillsammans med någon under äktenskapsliknande former (make, maka, sambo eller
partner) ska ni söka lånet tillsammans. Då
blir ni solidariskt ansvariga för lånet vilket
betyder att båda två ansvarar tillsammans
för att lånet betalas tillbaka. Det ansvaret har
ni kvar tillsammans även om ni senare skulle
skilja er och flytta ifrån varandra.

Du kan ansöka om att låna mer om
• du tidigare har lånat ett mindre belopp än
du har rätt till
• du flyttar från att vara inneboende eller
från en möblerad bostad till en omöblerad
bostad
• familjen får barn som föds i Sverige
• en nära anhörig, som också omfattas av
kommunernas flyktingmottagande eller
får etableringsersättning, kommer till
Sverige. Till nära anhörig räknas man, fru,
sambo och barn under 21 år.
Om du lånar tillsammans med din man, fru
eller sambo blir ni tillsammans ansvariga för
att betala hela lånet.
UPPLÄGGNINGSAVGIFT

En uppläggningsavgift på 300 kronor räknas av direkt från lånet. För tilläggslån är
uppläggningsavgiften 100 kronor.
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HUR GÅR UTBETALNINGEN TILL?
Antal
personer

Omöblerad
Maximalt
belopp kronor

Möblerad/
inneboende

1
1
1
1
1
4

vuxen
vuxen + 1 barn
vuxen + 2 barn
vuxen + 3 barn
vuxen +
barn eller fler

10
20
25
30

5
5
5
5

2
2
2
2
3

vuxna
vuxna + 1 barn
vuxna + 2 barn
vuxna +
barn eller fler

000
000
000
000

000
000
000
000

35 000

5 000

15 000
25 000
30 000

5 000
5 000
5 000

35 000

5 000

CSN betalar ut lånet via Swedbank. Pengarna kan betalas ut med en kontantavi eller
på ditt konto. Det kan vara ett konto i Swedbank eller någon annan bank. För att pengarna ska sättas in på ditt konto, måste du
kontakta Swedbank och tala om vilket konto
pengarna ska sättas in på.
NÄR SKA LÅNET
BETALAS TILLBAKA?

Du ska börja betala på lånet två år efter den
första utbetalningen. Det tar mellan 1 och 7
år att betala tillbaka lånet om du betalar
enligt den ordinarie betalningsplanen.

Efter två år skickar CSN de första fakturorna. Du betalar vanligtvis lånet varje månad. Hur mycket du ska betala beror på hur
mycket du har lånat. Om du inte betalar i
rätt tid skickar vi en påminnelse.
KAN JAG BETALA EXTRA?

Du kan börja betala under de två första åren
om du vill. Du kan också göra extra inbetalningar för att betala skulden snabbare.
VAD GÖR JAG OM
JAG INTE KAN BETALA?

Om du inte kan betala för att du har låg
inkomst, kan du ansöka om att få betala
mindre (nedsatt betalning) eller att få vänta
med betalningen (anstånd). Det är familjens storlek och årsinkomst som avgör om du
kan få nedsatt betalning eller anstånd. Ett
beslut gäller för ett kalenderår i taget. Räntan räknas även om du inte betalar. Din
skuld växer därför om du väntar med betalningen. Om du inte bor i Sverige gäller
andra regler för anstånd. CSN kan berätta
mer om de reglerna.
KAN LÅNET TAS BORT?

Lånet kan tas bort helt och hållet om CSN
bedömer att du på längre sikt saknar förmåga att betala tillbaka på lånet. Det kan till
exempel bero på varaktig sjukdom eller hög
ålder tillsammans med låg inkomst. Vid
dödsfall tas lånet bort automatiskt.
WEBBPLATS

På www.csn.se finns mer information om
hemutrustningslån.

ADRESSÄNDRING

MER INFORMATION

Om du flyttar inom Sverige ska den nya
adressen anmälas till folkbokföringen. Det
är bra om du även meddelar den till CSN.
Ny adress utomlands måste du anmäla direkt till CSN. Adresskort finns att beställa
hos CSN.

Mer information lämnas av CSN, Hemutrustningslån, 851 82 SUNDSVALL
Telefon: 0771-276 100
Telefontid: 9.00–12.00
Telefax: 060-18 60 06
E-post: hemutrustningslan@csn.se
Webbplats: www.csn.se

Det här faktabladet finns översatt till arabiska, engelska, franska, kurmanji, pashto, persiska, ryska,
somali, sorani, tigrinja. För översättningarna svarar
Semantix.

