
                                                                                                                                            
KALIX KOMMUN            KALIX  

Utbildningsförvaltningen 

                                                                             
   

                            UTLÅNINGSAVTAL DATORER                            2012-06-07                    
 

Skola:______________________________ Klass/program: __________________ 

 

Elev:_______________________________  Personnummer: _________________ 
 

Låntagare till datorutrustningen:________________________________________________________ 
(vårdnadshavare/förmyndare) 
 

Genom sin påskrift av avtalet accepterar låntagaren de regler som gäller för korttidslån av 

datorutrustning enligt detta avtal. 

 

§ 1. Datautrustning 

□ Fabrikat/modell _____________________________________________ 

□ Bärbar dator. Objektnummer:___________________________________ 

□ Väska 

□ Mus 

□ Annat:_____________________________________________________ 

 

Installerade programvaror (kryssa för det som är installerat) 
 

 □ Ordbehandlingsprogram:____________________________________________________ 

 □ Skolstil 

□ Lexia 

 □ Spell right 

 □ ABC på PC 

□  Talsyntes, Claro Read 

□  Övrig utrustning: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

§ 2. Äganderätt 
Datorutrustningen ägs av Kalix kommun, Utbildningsförvaltningen. Från och med att 

datorutrustningen kvitterats ut och tagits emot övergår ansvaret för utrustningen på 

låntagaren. Datorutrustningen får inte säljas, hyras ut, pantsättas eller på annat sätt överlåtas 

till tredje man. Datorutrustningen får inte heller lånas ut till annan. Skulle utmätning företas 

hos låntagaren eller denna försätts i konkurs är han/hon skyldig att omedelbart underrätta 



skolan därom samt förevisa detta avtal för och upplysa kronofogdemyndigheten respektive 

konkursförvaltaren om Kalix kommuns äganderätt till i § 1 uppräknad datorutrustning. 

 

§ 3. Försäkring, nyttjande och vård 
Kommunen försäkrar datorutrustningen vad gäller maskinfel. För annan skada ansvarar 

låntagaren. Låntagaren ansvarar för att datorutrustningen vårdas väl, att den förvaras på ett 

säkert sätt samt att inga ingrepp görs som vållar skada på datorutrustningen. Den som lånar 

datorutrustningen får inte själv göra ingrepp i den.  

 

§ 4. Support 
Vid eventuella problem som kan uppstå vid användandet av alternativa verktyg eller 

programvaror kontaktas administratören av alternativa verktyg på Skoldatatek  (Lena Lindvall 

tel 651 14 eller 072-72 533 72). 

  

§ 5. Hinder för korttidslån 
Kommunen kan neka/avbryta korttidslån i följande fall: 

a) om låntagaren bryter mot väsentlig bestämmelse eller vid upprepade 

tillfällen bryter mot bestämmelse i detta avtal 

b) om och när den studerandes utbildning upphör eller då elevvårdskonferens 

bedömt att eleven inte längre har behov av datorlån för sin utbildning 

c) om datorn inte används som det avsedda hjälpmedlet i undervisningen  

d) om den studerande lämnar kommunal skolform  

e) om den studerande lämnar kommunen 

 

§ 6 Lånetid, återlämnande 
Datorn är ett hjälpmedel för inlärning och får under terminstid nyttjas av ovan nämnda elev i 

skolan och i hemmet. I samband med att den lånade datorutrustningen återlämnas ska 

eventuella skador och fel rapporteras. Datorutrustningen återlämnas till skolan 

senast___________________________________________. 

 

 

 

Ovanstående genomläst och godkänt 

 

Kalix den       /         201__ 

 

 

_____________________________________ ________________________________ 
Förmyndare/vårdnadshavare   Namnförtydligande 

 

_____________________________________ ________________________________ 

Adress    Ort 

  

_____________________________________ 

Telefonnummer 

 

 

___________________________________________ 

Rektor 

 

____________________________________________  



Namnförtydligande 

 

 

 

Detta dokument ska upprättas i tre likalydande exemplar. Ett vardera till vårdnadshavare, 

rektor och administratör på Skoldatateket.  


