ANVÄNDARLICENS

Användarlicens
Regionalt analys- och prognossystem (rAps)
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
ansvarar för ett system för regionala analyser och prognoser (rAps). Tillväxtanalys
handhar således licenshantering och information om rAps. Utvecklingsarbetet
utförs av Statistiska centralbyrån (SCB), WSP analys och strategi och SINTEF
Anvendt Økonomi på uppdrag av Tillväxtanalys.
Föreliggande användarlicens ger tillgång till rAps modellsystem (prognosverktyg
utdelat på USB-minne) och rAps-RIS (statistikdatabas tillgänglig via Internet) mot
en ersättning av 25 000 kr för ett helt kalenderår (räknas om vid start senare än 1:a
januari) från och med att Tillväxtanalys registrerat undertecknat licensavtal.
Användarstöd i form av teknisk drift, support via helpdesk, systemunderhåll och
uppdatering av data tillhandahålles av SCB, som utför detta på uppdrag av
Tillväxtanalys.
Information rörande rAps skickas ut av Tillväxtanalys, SCB eller Tillväxtverket via
e-post eller hittas på rAps hemsida (https://www.h5.scb.se/raps/).
I detta avtal regleras, dels nyttjanderätten till programvaran och databasen, dels
skyddet av enskildas identitet i rAps-databasen.

1 Nyttjanderätt till programvaran och databasen i rAps
Licenstagaren/användaren erhåller en icke-exklusiv, ej överlåtbar nyttjanderätt till
rAps-databasen och tillhörande programvara. Programvaran och databasen får fritt
utnyttjas för eget bruk och inom den egna organisationen. Annan användning,
kopiering eller spridning är inte tillåten. Överlåtelse av nyttjanderätten får ej ske.
Vad som avses med licenstagare, användare och organisation beskrivs i
dokumentet ”Riktlinjer användarkonton” på Tillväxtanalys hemsida;
www.tillvaxtanalys.se.
All befattning med programvarans källkod är förbjuden utan tillstånd från
Tillväxtanalys. Programvaran och databasen i rAps skyddas av reglerna i upphovsrättslagen (1960:729). Tillväxtanalys är innehavare av dessa rättigheter.
Otillåten kopiering och spridning av upphovsrättsligt skyddat material kan leda till
påföljder enligt upphovsrättslagen i form av straff och skadestånd.
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2 Ansvar för fel och brister
Tillväxtanalys ansvar för fel och brister i det upplåtna systemet är begränsat till
utbyte av USB-minne eller återbetalning av licensersättningen.

3 Skydd av enskildas identitet i rAps-databasen
rAps-databasen innehåller vissa tabeller av sekretesskänslig karaktär som inte är
direkt åtkomliga för användaren. Tabellerna bygger på officiell statistik från SCB
och är enbart tillgängliga för modellbearbetningar.
Enligt 10 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken är det förbjudet att
sammanföra uppgifter i den officiella statistiken med andra uppgifter i syfte att
utröna enskildas identitet. Det är alltså inte tillåtet att vidta några som helst åtgärder
som syftar till att utröna enskilda individers eller företags identitet i rAps-databasen.
Den som uppsåtligen bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst
ett år.

Att licenstagaren tagit del av och godkänt ovanstående villkor intygas:

……………………………………………………..
Datum

……………………………………………………..
Underskrift av behörig företrädare för licenstagaren

……………………………………………………..
Namnförtydligande (V G TEXTA)

OBS: Licensen skall efter underskrift insändas till
Tillväxtanalys
rAps-licens
Studentplan 3
831 40 Östersund
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Licensgivare: Tillväxtanalys
Licenstagare:
……………………………………………………………
Organisationsnamn
…………………………………………………………………………..
Organisationsnummer
………………………………………………………………………….
Faktureringsadress
………………………………………………………………………...
Beställarreferens (frivillig uppgift)
Kontaktperson
………………………………………………………………………..
För- och efternamn (V G TEXTA)
………………………………………………………………………..
E-postadress
……………………………………………………………………….
Telefonnummer
……………………………………………………………………….
Besöksadress
Önskas fler användare skickas önskemål om detta till: raps@tillvaxtanalys.se
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