
 

 

 
 

 

 

Hyreskontrakt (regler, se bilaga) 

Kontrakt elevboende 
 Hyra med hund / hundens namn 

Namn Vårdnadshavare  Vårdnadshavare  

Personnummer Personnummer vårdnadshavare  Personnummer vårdnadshavare  

Postutdelningsadress Postutdelningsadress Postutdelningsadress 

Postnummer Postort Postnummer och postort Postnummer och postort 

Telefon elevbostad Mobiltelefon elev Mobil vårdnadshavare  Mobil vårdnadshavare  

Kontraktet gäller under tidsperioden 23 augusti 2021 – 15 juni 2022. En månads uppsägning gäller endast 
vid studieavbrott eller anskaffande av eget boende. 
Hyra debiteras till dess att rumsnyckeln är återlämnad. Borttappad nyckel/ kort ersätts med 300 kr. 
Vid upplåsning av rum under jourtid tas en avgift ut på 250 kr. 

 

Vid inflyttning: 
• Inskrivningssamtal och genomgång av besiktningsprotokoll och regler (med elev, vårdnadshavare och 

skola) sker i samband med inflyttning. 

Vid avflyttning: 

• Rummet ska lämnas i samma skick och med samma möblemang som vid inflyttning. Besiktning sker i 
samband med avflyttning. Eventuella skador regleras enligt hyreskontrakt. Om åverkan sker från 
hyresgäst så kan det innebära att denne blir ersättningsskyldig. 

• Vid undermålig städning vid avflyttning debiteras en avgift på 1 000 kr. 

 
 

Inventarielista: Säng (inkl. täcke och kudde), sänglampa, stol, skrivbord, skrivbordslampa, hylla, gardiner. Täcke  
och kudde ingår inte i inventarierna för dig som hyr med hund. Forslundagymnasiet (hyresvärden) fråntar sig  
allt ansvar för elevens personliga tillhörigheter. 
 
Hyran faktureras (målsman/vårdnadshavare för omyndig elev) i förskott med beloppet: 
3150 kr per månad september-maj, augusti 950 kr och juni 1500 kr. Hyran mellan september – maj är fördelade 
lika oavsett lovdagar/APL (praktik). Det tillkommer 350 kr varje månad för box i hundstallet om man har hund. 
Inflyttningstid för hund i årskurs 1 sker efter vecka 44 och i samråd med Forslundagymnasiet. Årskurs 2 och 3 får 
ta med sig hund from söndag 5 september. Elever bor på elevhemmet måndag–fredag. Utebliven hyresbetalning 
innebär uppsägning av rummet. Det kan förekomma helger då eleven får stanna över helgen med vårdnads-
havarens tillåtelse (extra kostnad på 100kr). I hyran ingår frukost och förmiddagsfika måndag – fredag / middag 
och kvällsfika måndag – torsdag. 

 
Jag/vi förbinder oss härmed att följa ovanstående samt de regler och bestämmelser som finns för elevboendet 
enligt bilaga, och har tagit del av GDPR, se baksida. 

 
Ort och datum …………………………………………………………………… 

 

……………………………………… …………………………………………………. 
Elev namnteckning Vårdnadshavare 

 
…………………………………………………………. …………………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



 

 

 

………………………………………………………… Uppsägning av avtal: Ort och datum 
Elevhemsföreståndares namnteckning 

 
………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………………. 
Namnförtydligande Hyresgästens namnteckning 



 

 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
 

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana 
personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal 
eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att 
kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna fakturera boende på 
Forslunda elevhem. Den rättsliga grunden för behandlingen är för att kunna uppfylla ett 
avtal. Dina uppgifter kommer att sparas under hela hyresperioden ofta sammanfaller den 
med tre till fyra läsår. Faktureringsuppgifter sparas därefter 12 månader. Vi tillämpar vid var 
tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att 
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med faktureringsansvarig inom Umeå 
kommun. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. 
Personuppgiftsansvarig är Gymnasienämnden i Umeå, 901 84 Umeå. 
Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, 
begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du 
kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, 
Umeå kommun, 901 84 Umeå. Läs mer om dina rättigheter. www.umea.se/gdpr 
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet. 
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