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Riktlinjer för utdelning av användarkonton till rAps
I den introducerande beskrivningen av rAps som tagits fram av Tillväxtanalys1
framgår det att det finns ett behov av att skilja på licenstagare och användare. I
dokumentet definieras licenstagare som den organisation som betalar licensen och
användare som den person som sedan 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 organisationen att ansöka om och få användarkonton, d v s bli
användare. Det finns därmed ingen begränsning för hur många användare som kan
kopplas till en licenstagare. Således är antalet användare per licenstagare
obegränsat.

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
användarkontot ska avslutas.
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3 Begreppsdefinitioner
3.1 Organisation
Med organisation avses i detta sammanhang den verksamhet som omfattas av ett
gemensamt organisationsnummer och som finns registrerat i Skatteverkets centrala
register över organisationsnummer2. 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
Licensavgiften betalas en gång per år. Alla licenstagare har samma
betalningsdatum. Skulle en ny licenstagare komma till under årets lopp räknas den
första licensavgiften om utifrån hur många hela kalendermånader den nya
licenstagare kommer kunna nyttja sin licens det första året.
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