
 
 

 

Avtal angående lån av digital utrustning  
 

Uddevalla Vuxenutbildning lånar ut digital utrustning till elever - på de villkor som anges 
i föreliggande avtal. Låntagande elev kan bli ersättningsskyldig vid skada eller förlust 
av utrustningen. Vuxenutbildningen rekommenderar att en hemförsäkring tecknas. 

Utlåningsrutin 
Den digitala utrustningen har ett individuellt nummer och registreras i skolans 
verksamhetssystem. Uppgifterna i systemet sparas under elevens studietid. 

Elevens ansvar 

Eleven förbinder sig: 

• att den digitala utrustningen vårdas väl under lånetiden och inte kommer till skada 
på grund av oaktsamhet. 

• att förvara utrustningen så att obehöriga inte kan komma åt denna, vilket innebär att 
utrustningen inte ska lämnas utan uppsikt.  

• att återlämna utrustningen inom avtalad tid (om lånetid har angetts och framgått för 
låntagaren). 

Vid skada/förlust 

Om utrustningen skadas skall den omgående lämnas in till skolan för åtgärder. 
Tekniker genomför en utredning kring skadans uppkomst. Bedöms skadan ha 
uppkommit genom felaktig hantering från låntagarens sida såsom via yttre våld eller 
ha utsatt utrustningen för väta/kyla/värme skall den ersättas av låntagaren. Felaktig 
hantering är också att fästa klistermärken på utrustningen eller att göra andra typer av 
märkning.  
 

Fakturabeloppets storlek: Vid förlust av utrustningen eller skada som bedöms ha 
uppkommit på grund av låntagarens handhavande skall utrustningen ersättas. 
Beloppet bedöms utifrån varje enskilt ärende där maxbeloppet är 2100 kr. Faktura 
skickas till elev. 

Återlämnande 
Vid lånetidens slut skall eleven återlämna utrustningen med kringutrustning (laddare) 
till Uddevalla Vuxenutbildning. Utrustningen skall vid återlämnandet vara i komplett och 
fungerande skick och skall återlämnas senast 15 dagar efter studierna 
avslutats/avbrutits. Om eleven inte återlämnar utrustningen när studierna 
avslutas/avbryts eller om angiven lånetid ignoreras från låntagarens sida, blir eleven 
ersättningsskyldig för utrustningen. Lånet kan komma att återkrävas om det inte längre 
bedöms nödvändigt för låntagaren att ha kvar utrustningen. 

Kommunens fakturavillkor 
Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadag. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 
lagstadgad dröjsmålsränta med referensränta +8%. Vid utebliven betalning skickas en 
betalningspåminnelse, därefter överlämnas ärendet till inkasso. Avgift för inkassokrav 
tillkommer. 



 
 

 

 

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV SKOLANS DIGITALA UTRUSTNING 

Alla elever som använder skolans digitala utrustning måste känna till och följa 
nedanstående regler.  Du godkänner reglerna genom att underteckna avtalet.  

1. Ditt användarkonto och lösenord är personligt och får inte lånas ut. Du har själv 
helt och fullt ansvar för hur ditt konto används. Du ansvarar alltid för att 
utloggning sker på rätt sätt. 

2. Du som innehavare är ansvarig för den digitala utrustningen även om du lånar 
ut den. 

3. Mat och dryck får inte förekomma i närheten av utrustningen. 

4. Utrustningen är värme- och köldkänslig, så tänk på att inte lägga den på platser 
där den riskerar att bli utsatt för extrem värme eller kyla.  

 

 

Om du inte har möjlighet att signera avtalet digitalt  

– skriv ut avtalet och signera nedan 

 ___________________________________________________________________  

 
Fyll i nedanstående uppgifter och underteckna avtalet.  

 
 

Namn: ..........................................................................................................  

 

Personnummer:  ...........................................................................................  

 

Gatuadress:  .................................................................................................  

 

Postadress:  .................................................................................................  

 

 

Genom undertecknande accepterar Du  
ovanstående avtalsvillkor för lån av digital utrustning. 

 

 

……………………………………………. ………………………. 

Elevs underskrift Datum 

 ___________________________________________________________________  


