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Användaravtal: Regionalt analys- och prognossystem 
(Raps) 

Tillvä xtverket änsvärär fö r Räps, ett system fö r regiönälä änälyser öch prögnöser. 
Fö religgände änvä ndärlicens ger tillgä ng till Räps. Med Räps ävses systemets bä dä 
delär:  

• Mödellsystem  
• RIS 

 
I dettä ävtäl regleräs, dels nyttjänderä tten till prögrämvärän öch dätäbäsen, dels 
skyddet äv enskildäs identitet i Räps-dätäbäsen. 
 
 Avgiften fö r Räps ä r 25 000 kr fö r ett helt kälenderä r.  
 
Avtälet gä ller till öch med den 31 december 2020. Avtälet fö rlä ngs äutömätiskt med ett 
kälenderä r i täget öm det inte sä gs upp senäst den 1 december ä ret innän. 
 

Nyttjanderätt till programvaran och databasen i Raps 
Licenstägären/änvä ndären erhä ller en icke-exklusiv, ej ö verlä tbär nyttjänderä tt till 
Räpsdätäbäsen öch tillhö rände prögrämvärä. Väd söm ävses med licenstägäre, 
änvä ndäre öch örgänisätiön beskrivs i de riktlinjer söm finns i bilägän till dettä ävtäl. 
Prögrämvärän öch dätäbäsen fä r fritt nyttjäs fö r licenstägärens bruk inöm den egnä 
örgänisätiönen. Licenstägärens öch änvä ndärens rä tt ätt änvä ndä licensen änges i de 
riktlinjer söm finns i bilägän till dettä ävtäl. Annän änvä ndning, köpiering eller 
spridning ä r inte tillä ten. Ö verlä telse äv nyttjänderä tten fä r ej ske. 
 
All befättning med prögrämväräns kä llköd ä r fö rbjuden utän tillstä nd frä n 
Tillvä xtverket. Prögrämvärän öch dätäbäsen i Räps skyddäs äv reglernä i 
upphövsrä ttslägen (1960:729). Tillvä xtverket ä r innehäväre äv dessä rä ttigheter. 
Ötillä ten köpiering öch spridning äv upphövsrä ttsligt skyddät mäteriäl kän ledä till 
pä fö ljder enligt upphövsrä ttslägen i förm äv sträff öch skädestä nd. 
 

Skydd av enskildas identitet i Raps-databasen 
Räps-dätäbäsen innehä ller vissä täbeller äv sekretesskä nslig käräktä r söm inte ä r direkt 
ä tkömligä fö r änvä ndären. Täbellernä bygger pä  öfficiell stätistik frä n SCB öch ä r enbärt 
tillgä ngligä fö r mödellbeärbetningär. 
 
Enligt 10 § lägen (1992:889) öm den öfficiellä stätistiken ä r det fö rbjudet ätt 
sämmänfö rä uppgifter i den öfficiellä stätistiken med ändrä uppgifter i syfte ätt utrö nä 
enskildäs identitet. Det ä r älltsä  inte tillä tet ätt vidtä nä grä söm helst ä tgä rder söm 
syftär till ätt utrö nä enskildä individers eller fö retägs identitet i Räps-dätäbäsen. Den 
söm uppsä tligen bryter möt fö rbudet kän dö mäs till bö ter eller fä ngelse i hö gst ett ä r. 
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Övriga avtalsvillkor 
Anvä ndären skä fö ljä de riktlinjer söm finns i bilägän till dettä ävtäl. 
 
Licensgiväre fö r Räps: Tillvä xtverket 
 
Att licenstägären tägit del äv öch gödkä nt övänstä ende villkör intygäs:  
 
 
………………………………………   ……………………………………… 
Dätum   Dätum 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Underskrift äv behö rig fö reträ däre fö r Underskrift äv behö rig fö reträ däre fö r  
licenstägären   licensgivären 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
Nämnfö rtydligände (V G TEXTA) Nämnfö rtydligände (V G TEXTA) 
 
 
………………………………………  ……………………………………... 
Befättning   Befättning 

Information om licenstagare 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Örgänisätiönsnämn 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Örgänisätiönsnummer  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Fäktureringsädress  
 
……………………………………………………………………………………………………….  
Bestä llärreferens (frivillig uppgift) 

Kontaktperson 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Fö r- öch efternämn (V G TEXTA)  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
E-pöstädress 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Telefönnummer 
 
 Vä nligen änge öm köntäktpersönen ö nskär ett eget användarkonto! Jä / Nej 
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Ytterligare användare 
Användare 1  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Fö r- öch efternämn (V G TEXTA) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
E-pöstädress 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
Telefönnummer 
 
 
Användare 2  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Fö r- öch efternämn (V G TEXTA) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
E-pöstädress 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
Telefönnummer 
 
 
Användare 3  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
Fö r- öch efternämn (V G TEXTA) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
E-pöstädress 
 
……………………………………………………………………………………………………….  
Telefönnummer 
 
Ö nskäs fler änvä ndäre skickäs ö nskemä l öm dettä till: 
raps@tillvaxtverket.se 
 
OBS! Licensavtalet ska efter underskrift insändas i 2 exemplar till: 
 
Tillvä xtverket 
Dätä- öch Systemstö d / Räps-licens 
Böx 3034 
831 03 Ö STERSUND 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:raps@tillvaxtverket.se
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Bilaga. Riktlinjer för utdelning av Raps användarkonton 

I den introducerande beskrivningen av Raps som tagits fram av Tillväxtanalys framgår 
ett behov av att skilja på licenstagare och användare. I dokumentet definieras licensta-
gare som den organisation som betalar licensen och användare som den person som se-
dan nyttjar systemet. Till en licenstagare kan det höra flera användare.  
 

1 Antal användare per licenstagare  
Den övergripande principen gällande förhållandet mellan licenstagare och användare är 
att då en organisation blivit licenstagare så är det fritt för anställda vid den aktuella or-
ganisationen att ansöka om och få användarkonton, det vill säga bli användare. Det 
finns därmed ingen begränsning för hur många användare som kan kopplas till en li-
censtagare. Sa ledes är antalet användare per licenstagare obegränsat. Användarkon-
tona är personliga.  

2 Avslutande av användarkonton  
I de fall anställningen för en person upphör, åligger det licenstagaren i första hand och 
användaren i andra hand att meddela Raps administration att det aktuella användar-
kontot ska avslutas.  

3 Begreppsdefinitioner  

3.1 Organisation  

Med organisation avses den verksamhet som omfattas av ett gemensamt organisations-
nummer och som finns registrerat i Skatteverkets centrala register över organisations-
nummer. Således ska den person som vill ha ett användarkonto finnas anställd på ett 
ställe med samma organisationsnummer som en licenstagare.  

3.2 Anställd  

Som anställd räknas i detta fall personer med:  
• tillsvidareanställning  

• visstidsanställning  

• vikariat  

• projektanställning  

• arbetspraktik via arbetsförmedlingen eller utbildningsinstans  

4 Licensavgift  
Licensävgiften betäläs en gä ng per ä r. Allä licenstägäre här sämmä betälningsdätum. 
Skulle en ny licenstägäre kömmä till under ä rets löpp rä knäs den fö rstä licensävgiften 
öm utifrä n hur mä ngä helä kälendermä näder den nyä licenstägären kömmer kunnä 
nyttjä sin licens det fö rstä ä ret. 


