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Bakgrund 
Stockholmsregionens Försäkrings AB och Imagine har slutit avtal om anpassning av den 
grundläggande säkerhetsutbildningen i konceptet Trygg Verksamhet för SRF:s medlems-
kommuner. Anpassningen har gjorts i samarbete med säkerhetsavdelningen på Sollentuna 
kommun. 
 
Utbildningen avslutas med ett prov och resultaten sparas i ett statistikverktyg så SBA-kraven 
på dokumentation uppfylls.  
 
Avtalet innebär även att SRF betalar den fasta anslutningsavgiften för sina medlems-
kommuner och kommunerna betalar endast den löpande månadskostnaden enligt tabell nedan.  
 
Med start 2013 tillkommer ett antal övningar (steg 3 i konceptet Trygg Verksamhet). 
Kommuner som vill använda dessa betalar då en förhöjd månadskostnad som visas inom 
parentes nedan. Kostnaden faktureras först från överenskommet startdatum enligt nytt avtal. 
 

Månadskostnad 
1.250:- (2.500:-) Månadsavgift vid <500 anställda 
1.500:- (3.000:-) Månadsavgift vid <1000 anställda 
1.750:- (3.500:-) Månadsavgift vid <1500 anställda 
2.000:- (4.000:-) Månadsavgift vid <2000 anställda 
O.s.v. 
 

Avtal Trygg Verksamhet, grundutbildning 
Detta avtal sluts mellan Imagine Interactive Media AB, org nr 556588-5042, och  

…………………………………… kommun, org nr …………………………………… 

 

Avtalet avser abonnemang på tjänsten Grundläggande webbaserad säkerhetsutbildning enligt 

överenskommelse mellan Imagine och Stockholmsregionens Försäkrings AB (se ovan). 

 

Kommunen får rätten att erbjuda utbildningen till anställda inom egen verksamhet, egna bolag 

samt underentrepenörer, förutsatt att de är medräknade i antalet anställda nedan. Det betyder 

att alla anställda ska anges, även deltidsanställda, sommarvikarier m.m. Kommunen får även 

tillgång till Imagine:s statistikverktyg dit avklarad utbildning rapporteras. 
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Kostnaden är ……………..… kr + moms per månad, baserat på ! ……………..… anställda. 

Faktureras kvartalsvis i efterskott. 

 

Avtalet löper tillsvidare fr.o.m. ……………..… med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. 

 

Kommunens faktureringsuppgifter: …………………..…………..……………………………. 

…………………..…………..………………………………………………………..…………. 

 

Kommunens huvudadministratör för statistikverktyget (vanligen säkerhetsansvarig).  

 

Namn: ………………………….……………… Tel: …………….…………………………… 

Mail: …………………………………………………………………………….……………… 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i 2 likalydande exemplar varav parterna erhållit varsitt. 

 

Datum 

 

…………………..…………..………………………………………………………..…………. 

Namnförtydligande ………………….…….………… Kommun ..………………………….… 

 

Datum 

 

…………………..…………..………………………………………………………..…………. 

Stefan Eichenholz, Imagine Interactive Media AB, 070-447 04 84, stefan@imagineab.se 

Post: Länsmansvägen 245, 192 70 Sollentuna 

 


