Bilaga 1:
Avtalsmodell för heminkvartering
Inkvarteraren

Den inkvarterade

Telefon

Telefon

Heminkvarteringsadress

� Heminkvartering baserar sig alltid på frivillighet, Den inkvarterade har
ingen arbetssskyldighet. Parterna har överenskommit om fördelningen
av hushållsarbetet enligt följande:

� Den asylsökande betalar inte hyra. Inkvarteraren och den inkvarterade
har kommit överens om att den inkvarterade deltar i boendekostnaderna
(vattenavgift, elräkning osv.) enligt följande:

� Inkvarteraren har inte underhållsskyldighet i förhållande till den inkvarterade. Den inkvarterade införskaffar själv de livsmedel och övriga
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dagligvaror hen behöver, men parterna kan också överenskomma om
gemensamma inköp och matlagning. Parterna har kommit överens om
arrangemangen enligt följande:

� Den asylsökande och inkvarteraren har kommit överens om de regler
man bör följa i hemmet:
• Utrymmen (gemensamma och privata, samt om utrymmen
för förvaring av till exempel livsmedel och hygienartiklar)

• Användning av TV, dator, trådlöst nät osv.

• Tobaksrökning, användning av alkohol och andra rusmedel i hemmet

• Livsmedel och eventuella begränsningar relaterade till dem
och/eller dieter
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• Användning av tvättstuga/tvättmaskin

• Allmän prydlighet och fördelning av hushållsarbete

• Klädsel

• Gäster och övernattande gäster

• Tystnad

• Barnskötsel och uppfostran
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• Ersättningsskyldighet om något går sönder

• Nyckel (vem har nyckel var kan man få en reservnyckel)

• Övrigt

Inkvarteraren har gjort den inkvarterade uppmärksam på hemmets säkerhetsfaktorer som nödnummer, brandvarnare, eventuella brandsläckare osv.
Inkvarteraren har gjort den inkvarterade bekant med andra viktiga,
boenderelaterade faktorer (till exempel dörrkod, användning av värmeelement och hushållsmaskiner)
Inkvarteraren och den inkvarterade bevarar sin rätt till privatliv. Vill
man dela bilder eller information om varandra till exempel på sociala medier måste man överenskomma om detta i förväg.
Inkvarteraren och den inkvarterade kan säga upp avtalet utan någon
straffpåföljd eller avgift. Man bör i så fall informera den andra parten i
möjligast god tid. Om det uppstår problem rekommenderar vi att man
kontaktar stödföreningens anställda, i både smått och stort.
Heminkvarteringsnätverket eller stödföreningen är inte parter i avtalet.
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Datum och ort:

Underskrifter och namnförtydligande:

Inkvarteraren 			

Den inkvarterade
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