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Riksdagsbeslut om lån till hemutrustning för flyktingar m m 
 
Innehåll: 
 
1  Lån till hemutrustning för flyktingar 
 
2  Ansökningsblankett för statlig ersättning om ekonomisk hjälp till flyktingar 
 
1         Lån till hemutrustning för flyktingar 
 
Tidigare beviljades flyktingar ekonomisk hjälp till hemutrustning i form av socialbidrag. 
Från och med den 1 januari 1991 har dessa bidrag ersatts med ett statligt lån till 
hemutrustning med samma regler för hela landet. 
 
Riksdagen fattade beslut härom den 13 december 1990. Beslutet bygger på regeringens 
proposition 1990/91:25, bilaga 6, vilken vi bifogade cirkulär 1990:135. Riksdagsbehandlingen 
medförde inga förändringar i förhållande till propositionstexten. 
 
Regeringen har också utfärdat en förordning som mer i detalj reglerar utformningen av det 
nya lånet. 
 
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) administrerar lånet, som normalt sökes redan när 
flyktingarna är på statlig förläggning. 
 
CSN har skickat ut ett par informationsbroschyrer om lånet bl a till kommunernas 
flyktingsamordnare. I dessa klargörs vilken assistans CSN behöver från kommunerna, t ex 
hjälp med information, folkbokföring och intyg om inflyttning i bostad. 
 
För ytterligare upplysningar kontakta gärna CSN:s Delegation för utländska studerande 
(060-18 62 33). Skriftlig information från CSN beställes via dess informationsenhet, 851 82 
Sundsvall. 
 
2          Ansökningsblankett för statlig ersättning om 
          ekonomisk hjälp till flyktingar             
 
Inom ramen för det nya statsbidragssystemet för flyktingmottagning finns 
övergångsbestämmelser (förordning 1990:928) om statlig ersättning för ekonomisk hjälp till 
flyktingar som beviljats uppehållstillstånd under åren 1988-1990. (För ytterligare information 
om övergångsbestämmelserna se cirkulär 1990:116 och 1990:153). 
 



En schabloniserad ersättning för väntade socialbidragskostnader under åren 1991-1993 för 
ovannämnda flyktingar ska utbetalas till kommunerna dels 1992-04-01, dels 1993-04-01. 
 
För att underlätta beräkning av denna ersättning har Länsstyrelsernas organisationsnämnd 
(LON) färdigställt bifogade blankett, att användas i samband med ansökan om ersättning för 
ekonomisk hjälp som utbetalts 1990. 
 
Vi bifogar också för kännedom LON:s missivskrivelse till länsstyrelserna. 
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