
ANSVARSFÖRBINDELSE 
MUSIKINSTRUMENT 

1 (1) 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Musikskolan 

 

 

Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi 
arbetar med personuppgifter på sidan www.kristianstad.se/personuppgifter-i-skola. 

 

Instrument 
Instrument: 
  

Instrument-ID: 
  

Tillbehör: 
  

 

Uthyrs till 
Förnamn: 
  

Efternamn: 
  

Personnummer: 
  

 

Uthyrning 
Utlämnat: 
  

Återlämnas senast: 
  

 
Hyresavgift: 300 kr.  
 
Ovan angiven elev hyr instrument av Kristianstads kommun, Barn och -utbildningsförvaltningen, 
Musikskolan, på följande villkor: 
 

1. Instrumentet hyrs under tid eleven deltar i Musikskolans verksamhet 
2. När eleven slutar skall instrumentet jämte tillbehör, utan särskild anmärkning, återlämnas personligen. 

Terminsavgift skall betalas även om eleven återlämnar instrumentet under pågående termin. Erlagd 
terminsavgift återbetalas ej.  

3. Hyra för instrumentet skall betalas terminsvis med det belopp som kommunen beslutat och som framgår av 
särskild utsänd faktura från Musikskolan.  

4. Musikskolan äger rätt, om särskilda skäl föreligger, att återta instrumentet varvid eventuell återbetalning av 
erlagd terminsavgift avgörs i det enskilda fallet.  

5. Om instrumentet förloras eller förstörs skall detta omedelbart meddelas Musikskolan. 
Eleven/Vårdnadshavaren är betalningsskyldig för instrumentet i oskadat skick. Skador som kan repareras 
skall ersättas med reparationskostnaden, varvid Musikskolan avgör i det enskilda fallet vilka åtgärder som 
skall vidtas med instrumentet.  

6. Instrumentet får endast brukas av ovanstående elev.  
7. Instrumentet skall vårdas väl och hållas i gott skick. Det skall förvaras på betryggande sätt i etui oåtkomligt 

för mindre barn. Vid transport skall det skyddas för väta och annan skada.  
8. Eleven/Vårdnadshavaren är skyldig att ersätta brustna strängar, hålla harts till stråke, rör till klarinett mm. 

som utgör tillbehör till instrumentet. 
9. Harpa kan endast hyras under max 4 terminer. 

 
Mottagen:  

Datum: 
  

Underskrift målsman: Elevens underskrift: 
  

 

Återlämnad 
Datum: 
  

Underskrift musikskolan: 
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https://kristianstadse-my.sharepoint.com/personal/anna_fritzson_kristianstad_se/Documents/Skrivbord/P%C3%A5g%C3%A5ende%20blanketter/www.kristianstad.se/personuppgifter-i-skola
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