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1 Prislista tjänster 

Prislistan beskriver merparten av de tjänster och tillhörande villkor som Aareon tillhandahåller för implementering, 

support och underhåll av Aareons lösningar.   

 

Aareon förbehåller sig rätten att kunna ändra innehållet både avseende innehåll och priser. Informationen är 

konfidentiell och får inte reproduceras eller distribueras till annan part, utan skriftligt samtycke från Aareon.  

 

Tjänster debiteras per arbetad tid, om inte annat överenskommits. 

Alla timbaserade tjänster debiteras per påbörjad timme. Resor och utlägg utgår från konsultens stationeringsort. 

 

Betalningsvillkor: 25% av tjänstens omfattning faktureras i förskott vid avtalsstart, därefter faktureras tjänster 

löpande månadsvis efter utförd prestation. 

 

Prislistan revideras årligen minst i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labor Cost 

Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet. 

 

För överenskommet arbete som ska utföras utanför ordinarie arbetstid (8-17) men efter kl. 06.00 och före kl. 

20.00, helgfria måndagar - fredagar debiteras timarvode multiplicerat med faktorn 1,5. För överenskommet 

övertidsarbete på annan tid debiteras timarvode multiplicerat med faktorn 2,0. Standby under helger offereras 

separat.  

 

Om kunden förorsakar att leverantören inte kan utnyttja avdelade resurser äger leverantören rätt att debitera 

ersättning för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller i den utsträckning leverantören inte kan 

belägga avdelade resurser med annat arbete. 

 

För leverans av konsulttjänster används IT-tjänster version 2014 från IT & Telekomföretagen.  
Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter i prislistan och IT-tjänster , gäller de sinsemellan i 
angiven ordning. 

1. Prislista 
2. IT-tjänster 
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2 Prislista 

Pris per timma om inget annat anges. Alla priser är i SEK exklusive moms. 

Tjänst Pris

Implementering & konsulting

Strategikonsulting, Senior projektledning 1 950

Domänexpert 1 750

Projektledning 1 590

Verksamhetskonsulting 1 590

IT konsulting 1 590

Konvertering & skriptning

Konverteringsutredning och konvertering 1 590

Skriptning 1 590

Support & standby stöd

Support 1 250

Standby stöd, per halvdag 3 700

Standby stöd, per heldag 6 200

Programutveckling

Design, Programutveckling och Test 1 590

Utbildning 

Avser standardutbildningar enligt separat bilaga. 

Utbildning per halvdag (max 8 deltagare) 14 900

Utbildning per heldag (max 8 deltagare) 19 900

Centrala utbildningar (pris / deltagare / dag) 6 900

Resor & utlägg

Restidsersättning utanför ordinarie arbetstid 750

Restidsersättning inom ordinarie arbetstid 990

Reskostnad vid resa med bil 45 kr / mil

Reskostnad vid resor med annat färdsätt samt alla övriga utlägg (hotell etc.) 
Faktisk kostnad plus 12% 

påslag

Traktamente Enligt Skatteverket

Övriga tjänster 

Bedömning Product Request. Pris per Product Request 5 000

Pseudonymisering av databas. Pris per databas och tillfälle 1 850

Uppgradering av marknadswebb (ej UPortal). Pris per uppgradering 12 000  


