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Avtal om lån av elevdator
1.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Detta avtal reglerar ömsesidiga rättigheter och skyldigheter avseende en elevs lån av
dator/läsplatta från Malmö stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö
Idrottsgymnasium, i syfte att eleven ska få tillgång till ett digitalt verktyg för sina studier.

2.

AVTALSPARTER

Utlånaren:
Låntagaren:

Malmö Idrottsgymnasium, nedan kallad Utlånaren
Elev

Eleven, nedan kallad Låntagare
Elevens namn: __________________________
Personnummer:___________________
För omyndig elev ska vårdnadshavare underteckna avtalet

Vårdnadshavare 1
Namn:_________________________________
Personnummer:___________________
Vårdnadshavare 2
Namn:_________________________________
Personnummer:___________________

3.

AVTALSOBJEKT

Datorns/läsplattans serienummer
____________________________
(serienummer)
Tillbehör: AC-Adapter strömkabel och väska
Med ”Datorn” avses i avtalet datorn/läsplattan med tillbehör.
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4.

AVTALSPARTERNAS SKYLDIGHETER och RÄTTIGHETER

Genom detta avtal regleras parternas inbördes förhållande avseende ovanstående dator.
4.1

Äganderätt

Skolan förfogar över Datorn genom ett leasingavtal eller ett köpeavtal under hela elevens
utbildningstid på Skolan.
Låntagaren äger inte rätt att sälja, pantsätta eller låna ut Datorn till tredje part.

4.2

Utlånarens skyldigheter och rättigheter

•

Utlånaren tillhandahåller Låntagaren Datorn i syfte att eleven får tillgång till ett
digitalt verktyg för sina studier.
Datorn tillhandahålls under den tid eleven studerar hos Utlånaren. Avtalet är
bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker.
Utlånaren har rätt att när som helst säga upp avtalet till omedelbart upphörande.
När Låntagaren inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal förbehåller sig
Utlånaren rätten att återta Datorn. Utlånaren förbehåller sig även rätten att vid
misstanke om brott mot gällande rätt kontrollera innehållet på Datorn.

•
•

4.3 Låntagarens skyldigheter
4.3.1 Användning
•
Datorn är ett verktyg som är avsett för skolarbete. Datorn ska alltid finnas med i
skolan och vara funktionsduglig och laddad så att den är användbar på lektionerna.
•
Internet gör det möjligt att kontakta, kommunicera och byta information med
individer, organisationer och företag över hela världen. I dessa kontakter är eleven
skolans representant genom att använda Datorn och Internet-uppkoppling
tillhandahållen av skolan. Eleven måste därför följa gällande rätt. Detta innefattar
även lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
•
Datorns återställningsbarhet som finns i grundkonfigurationen får inte ändras eller
manipuleras. Låntagaren får inte manipulera eller sprida den av skolan tillhandahållna
programvaran. För program som installeras av låntagaren utöver grundinstallationen
har Låntagaren skyldighet att anskaffa legala licenser.
•
Eleven ansvarar själv för att säkerhetskopiera sitt material på lämpligt sätt. Skolan tar
inget ansvar för material som förkommer vid serviceärende.
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4.3.2 Vårdplikt
•
Då eleven tagit emot Datorn bär Låntagaren ett personligt ansvar för att Datorn inte
skadas eller förloras. Låntagaren ansvarar för att använda datorn på föreskrivet sätt
och förvara den säkert, i enlighet med punkterna nedan.
1.
Låntagaren ska alltid ha tillsyn över datorn.
2.
Datorn får inte användas av annan än Låntagaren.
3.
Dator ska förvaras separat i det/den skydd/väska som medföljde vid utlämnande.
4.
Tillverkarens instruktioner om skötsel och underhåll ska följas.
5.
Vätska får inte förvaras eller förtäras i datorns närhet så att vätskeskada skulle kunna
uppstå.
6.
Datorn ska hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att
datorn ska hanteras så att skada så långt som möjligt kan undvikas och att rimliga
säkerhetsåtgärder har vidtagits i förhållande till datorns känslighet, hållbarhet,
värde, stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt.
7.
Vid stöld eller annan förlust av datorn ska detta anmälas till polisen på den ort där
skadan inträffat. Datorns serienummer ska anges i polisanmälan.
4.3.3 Återlämnande
•
När utbildningen avslutas eller om eleven avbryter eller lämnar utbildningen tidigare
än planerat ska Datorn omedelbart återlämnas. Skolan meddelar datum för
återlämning i samband med avslutning av studierna.
•
Vid återlämnande av Datorn ska denna vara i funktionsdugligt skick och utan
kosmetiska defekter.
•
Ersättningsskyldighet enligt 4.3.5. inträder när Datorn inte återlämnas enligt ovan.
4.3.4 Vid förlust av Datorn
•
Om Datorn under lånetiden skadas eller förkommer ska Låntagaren omedelbart
anmäla detta till skolan.
•
Om datorn stjäls eller förkommer på annat sätt ska Låntagaren göra en
polisanmälan. Av polisanmälan måste datorns serienummer framgå. En kopia av
polisanmälan ska lämnas till skolan.
4.3.5 Ersättningsskyldighet
•
Låntagaren svarar för kostnader som uppkommer i samband med att Datorn skadas
eller förkommer i anledning av att låntagaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt
ovan. Låntagaren svarar även för kostnader som uppkommer i anledning av att
Datorn inte lämnats tillbaka i enlighet med avtalet. Sådana kostnader kommer även
att inkludera kostnaden för licenser till den programvara som finns installerad på
datorn. Härvid gäller som utgångspunkt vad motsvarande licens skulle ha kostat en
privatperson att inköpa.

5.

HÄVNING AV AVTALET

5.1 Återlämnande
När Låntagaren bryter mot bestämmelserna i detta avtal kan avtalet komma att hävas. Det
innebär att Datorn omgående ska återlämnas till skolan.
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5.2 Ersättningsskyldighet
Ersättningsskyldighet enligt 4.3.5 kan inträda.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Malmö den ________/________ 2018

…………………………………………………………………………………..
Underskrift Låntagaren/elev
…………………………………………………………………………………..
Underskrift Låntagaren/vårdnadshavare

MALMÖ IDROTTSGYMNASIUM
Swedbank stadion, Eric Perssons väg 41
217 62 Malmö
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se

