
 
 
 

  

 

  

Föreskrifter för användande av verkstäder vid 
Lunds universitet för eget arbete 
Beslut av förvaltningschefen 1994-09-02; dnr I A 32 11892/94 

 
Föreskrifter för angiven verksamhet fastställs enligt bilaga. 

Föreskrifterna gäller fr o m beslutsdatum. 

Detta beslut har fattats av undertecknad förvaltningschef efter 
föredragning av akademiombudsmannen Birgitta Eriksson. I 
handläggningen av ärendet har även deltagit byggnadschefen Kurt 
Strömberg. 

  

Peter Honeth 
Birgitta Eriksson 

 

Föreskrifter för användande av verkstäder vid 
Lunds universitet för eget arbete 

(fastställda av förvaltningschefen att gälla från ovan angivet datum) 

Med verkstad menas i dessa föreskrifter lokaler för mekaniskt eller 
elektroniskt verkstadsarbete.  

Vid Lunds universitet finns ett antal verkstadslokaler. Dessa får i princip 
inte användas av de anställda för arbete som inte har med anställningen 
att göra, nedan kallat eget arbete. 

Prefekten för den institution som verkstaden hör till kan medge 
undantag från förbudet. Om prefekten har gett tillstånd till eget arbete i 
verkstaden skall följande gälla: 

1 Eget arbete i verkstaden får endast äga rum efter arbetstidens slut. 

2 Eget arbete i verkstaden får ske högst en arbetsdag per vecka från kl 
17.00 till längst kl 20.00. Prefekten bestämmer vilken dag i veckan 
arbetet får ske. 

3 Endast den som i sin anställning är knuten till den aktuella verkstaden 
får använda verkstadens utrustning för eget arbete. 

4 Ingen kommersiell verksamhet får förekomma. 
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5 Ansvarig arbetsledare skall närvara när verkstaden är öppen for eget 
arbete. 

6 Arbetsledaren ansvarar för 

• avstängning respektive reglering av strömförsörjning, ventilation 
och värme  

• att bevakningsföretaget får reda på att verksamhet pågår  

• att gällande arbetsmiljöbestämmelser följs  

• att meddela prefekten om något inträffat som medfört skada på 
person, lokaler eller utrustning.  

7 Material eller reservdelar som tillhör institutionen får inte användas av 
den anställde när han utför eget arbete.  

8 Varje deltagare ansvarar för sitt eget objekt och arbetet på detta. 

9 Objekt eller delar till objekt får inte lämnas kvar i verkstaden efter 
arbetets slut. 

10 Maskiner och utrustning får inte användas av den som inte har 
utbildning eller kunskap om hur de skall användas och om de risker för 
olycksfall som användandet kan medföra. 

11 Den som använder en verkstad för eget arbete är ersättningsskyldig 
för de skador han orsakar uppsåtligen eller av vårdslöshet. 

12 Samtliga som utför eget arbete i verkstaden skall underteckna en 
ansvarsförbindelse enligt bilagda formulär. 

13 Endast de som arbetar i verkstaden får vistas där under den tid eget 
arbete pågår. 

 

FÖRBINDELSE 

Denna förbindelse lämnas till prefekten av den som fått tillstånd att 
använda en verkstad för eget arbete. 

Förbindelsen lämnas till prefekten innan något eget arbete får äga rum. 
Förbindelsen gäller för den tid prefekten bestämmer. 

Undertecknad är införstådd med följande: 

1 Jag har tagit del av de föreskrifter som rektor utfärdat för 
användandet av verkstäder inom Lunds universitet för eget arbete. 

2 Institutionen svarar inte för eventuella person- eller sakskador. Allt 
användande av institutionens lokaler och utrustning sker på egen risk.  

3 Jag förbinder mig att ersätta de skador som jag orsakar uppsåtligen 
eller av vårdslöshet.  

4 Jag förbinder mig att ha en ansvarsförsäkring (hemförsäkring) som 
täcker person- och egendomsskador vid eget arbete i verkstaden. 
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5 Jag förbinder mig att ha en gällande fordonsförsäkring om arbete sker 
på fordon. 

6 Jag förbinder mig att snarast anmäla de eventuella skador som 
orsakats på person, lokal eller utrustning till institutionens prefekt och 
till försäkringsbolag (det senare beroende på skadans art). 

Datum.............................................. 

Namnteckning.................................................... ...... 

Namnförtydligande................................................... 

Fordonsförsäkring 

Försäkringsbolag...................................... .......... 

Försäkringsnummer.................................................... 

Hemförsäkring 

Försäkringsbolag...................................... .......... 

Försäkringsnummer.................................................... 

Förbindelsens giltighetstid (fylls i av prefekten): 

..................................................................... .................. 

  

...................................... 

Prefekt 

I förekommande fall skall kopia på den undertecknade förbindelsen 
lämnas till verkstadschefen för kännedom. 
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