263011
Inkom utlandsmyndigheten

Inkom Migrationsverket

Bilaga till ansökan om tillstånd för säsongsarbete
Uppgifter om bostad
- om arbetsgivaren hyr ut eller förmedlar bostaden
Fylls i av Migrationsverket
Dossiernummer

Signatur

Den här blanketten ska du som är arbetsgivare fylla i om du tänker hyra ut eller förmedla en bostad i samband med att
du anställer en person som är bosatt i ett land utanför EU/EES och Schweiz. Det gäller om anställningen är en
tidsbegränsad anställning för säsongsarbete i Sverige. Arbetstagaren ska även lämna in hyresavtal eller intyg från
hyresvärd.
Fyll gärna i blanketten på datorn, det underlättar vår hantering av ärendet. Mer information om tillstånd för
säsongsarbete hittar du på www.migrationsverket.se.

1. Arbetstagarens personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (år, månad, dag, nummer)

Medborgarskap

2. Uppgifter om bostaden
Gatuadress

Postnummer och ort

MIGR263011 2020-01-28

Antal rum (inklusive kök)

Hyra (kronor)

Boendeyta (kvadratmeter)

Har bostaden kontinuerlig uppvärmning?

Ja

Nej

Har bostaden kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hygien och
hushåll?

Ja

Nej

Har bostaden avlopp för spillvatten?

Ja

Nej

Har bostaden tillgång till toalett, tvättställ och badkar/dusch?

Ja

Nej

Har bostaden el för hushållsförbrukning?

Ja

Nej

Har bostaden spis, diskho och kylskåp?

Ja

Nej

Har bostaden tillgång till förrådsutrymmen?

Ja

Nej

Går det att tvätta kläder i fastigheten eller i närheten?

Ja

Nej

Har arbetstagaren tagit del av
hyresvillkoren skriftligen?

Dras hyran direkt från
arbetstagarens lön?

Om hyran dras direkt från arbetstagarens lön,
har arbetstagaren skriftligen godkänt detta?

Kommer arbetstagaren att bo
inneboende hos någon?

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

☐ Nej

☐ Nej

3. Övriga upplysningar

4. Arbetsgivarens underskrift
Efternamn

Förnamn

Födelsedatum (år, månad, dag)

Telefon dagtid

Adress

Jag är arbetsgivare och hyr ut eller förmedlar en bostad för arbetstagaren och försäkrar på heder och samvete att de
uppgifter jag lämnat är riktiga. Om jag lämnar oriktiga uppgifter eller medvetet låter bli att tala om uppgifter av betydelse
kan jag dömas till böter eller fängelse enligt 15 kap. 10 § brottsbalken.

Ort och datum

Namnteckning

