
Överenskommelse mellan elev och Skellefteå 
kommun om lån av digital enhet (tex dator) 

Inledning 

Skellefteå kommun tycker att det är viktigt att alla elever i 
kommunens skolor, oavsett bakgrund och förutsättningar, får 
likvärdiga möjligheter att utnyttja IT som ett naturligt verktyg för 

lärande. 

Leverans 
Digital enhet med laddare och fodral (nedan kallad 
utrustningen) lämnas ut först då överenskommelsen är signerad 
av elev och vårdnadshavare (i de fall eleven inte är myndig). 

Vård och användning 
Utrustningen är personlig och får bara användas av eleven. Eleven 
ansvarar för att utrustningen finns tillgänglig på skolan under 
skoltid samt är laddad. Under elevens skoltid reglerar skolan när 
och till vad utrustningen används. Under fritid bestämmer elevens 
vårdnadshavare. Eleven ska alltid vara rädd om utrustningen och 
förvara den på ett säkert sätt. Eleven ansvarar för att utrustningen 
inte används på ett sätt som strider mot skolans värdegrund och 
Skellefteå kommuns IT-regler.  

Skellefteå kommuns IT-regler 
Den programvara som finns installerad får inte tas bort. Om 
egna installationer görs så är det elevens skyldighet att försäkra 
sig om att det finns giltiga licenser för dessa program. Eget 
installerat/sparat material för privata ändamål måste tas bort 
om skolans arbete kräver detta. Det är inte tillåtet att: 

• lagra material som kan uppfattas som stötande eller kränkande  

• besöka sidor på internet med stötande eller kränkande innehåll  

• kränka eller mobba annan person  

• använda utrustningen för icke laglig verksamhet t.ex. fildelning, 
nerladdning av upphovsrättsskyddat material  

Kommunen äger rätten att utan avisering kontrollera både dator 
och lagringsytor om det finns misstanke att eleven brutit mot 
ovanstående regelverk.  
Eleven genomgår regelbundet utbildning i värdegrund kopplat 
till källkritik och nätsmarthet. 

Support, förlust eller stöld 
I händelse av problem med utrustningen eller medföljande 
programvara ska utrustningen lämnas till skolans IT-
kontaktperson. I de flesta fall kommer utrustningen att 
återställas i samma skick som den dag då den levererades. Det 
är eleven som har ansvaret för att allt personligt material som 
sparats lokalt på enheten är säkerhetskopierat. Vid en 
återställning kommer allt som är lagrat lokalt på enheten att 
försvinna. Om utrustningen har gått sönder på grund av 
oaktsamhet kan skolan kräva ersättning. Eleven kan då erhålla 
en begagnad utrustning under resterande låneperiod. I 
händelse av borttappad laddare ansvarar 
eleven/vårdnadshavare själva för att köpa in en ny laddare av 
samma märke och modell på valfritt ställe. I händelse av stöld 
eller förlust av utrustningen skall eleven/vårdnadshavaren 
omgående göra en polisanmälan samt anmäla till skolans IT-
kontaktperson. Skolan har rätt att vid behov få omedelbar 
tillgång till utrustningen för uppgradering av programvaror, 
service, kontroll och underhåll. 

Äganderätt och överlåtelse av avtal 
Skolan äger utrustningen, eleven lånar den. Eleven får inte låna 
ut, hyra ut, sälja eller lämna över rättigheter eller skyldigheter 
för utrustningen till någon annan. 

Låneperiod 

Överenskommelsen är bindande och gäller från det att eleven 
fått utrustningen tills den återlämnas till skolan. 

Överenskommelsens upphörande 
Skolan får säga upp överenskommelsen i följande fall: 

a. om eleven bryter mot reglerna i denna överenskommelse 

b. om eleven slutar på någon av Skellefteå kommuns skolor 

När överenskommelsen upphör skall utrustningen återlämnas 
till av skolan angiven plats. Vid återlämnandet skall utrustningen 
vara i samma skick som vid leverans, bortsett från normal 
förslitning. Om utrustningen inte lämnas tillbaka när 
överenskommelsen upphör kommer en avgift för utrustning, 
licenser och administration att tas ut.

Underskrift 
Jag/vi har läst igenom överenskommelsen och regler för lån av digital enhet.  
Jag/vi förstår innehållet och lovar att följa överenskommelsen och reglerna. 
Jag/vi förstår att det är eleven (jag) som har ansvaret för datorn.  
Jag/vi godkänner överenskommelsen genom signering. 

Elev (för- och efternamn)    Vårdnadshavare (Ifylls om eleven inte är myndig) 

________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 
Ort och datum      Ort och datum 
 
________________________________________________________________  
Skola där digital enhet ska användas 
 
________________________________________________________________ ________________________________________________________________  
Underskrift elev      Underskrift målsman 

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 
Namnförtydligande      Namnförtydligande 

Dokumentet uppdaterat 2021-05-31. Ansvarig för dokumentet: DoI. 
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