SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE 2019-2022

1. BAKGRUND
Vaxholms stad och Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord, har genom en
avsiktsförklaring, ”Avsiktsförklaringen” åtagit sig att upprätta en samverkansöverenskommelse
jämte bilagor som närmare reglerar villkor och åtaganden för samverkan.
Avsiktsförklaringen som reglerar innehållet i denna samverkansöverenskommelse, KS 2016/933

2. PARTER OCH AVTALETS OMFATTNING
Vaxholms stad, 212000-2908, Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm, ”Kommunen”
och
Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Nord, lokalpolisområde Täby, 202100-0076,
Biblioteksgången 11, Box 133, 183 22 TÄBY, ”Polisen”,
gemensamt ”Parterna”,
har dag som nedan ingått följande överenskommelse jämte bilagor, ”Överenskommelsen”.
Överenskommelsen reglerar villkor och förutsättningar för samverkan inom Vaxholms stads
ansvarsområde.

3. GILTIGHETSTID
Överenskommelsen löper från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31. Överenskommelsen
kan förlängas med två (4) år i taget efter samråd mellan Parterna. Samråd ska ha skett senast tre (3)
månader före giltighetstidens utgång.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0

4. STYRGRUPP
Parterna ska organisera samverkan genom att ha ett forum för att behandla strategiska och operativa
frågor, ”Styrgruppen”.
I Styrgruppen kan följande funktioner ingå:
 Chefen för lokalpolisområde Täby (beslutsfattare),
 Kommundirektören för Vaxholms stad (beslutsfattare) och
 Parternas samordnare enligt punkten 6 (föredragande).
Andra viktiga aktörer såsom kommunstyrelsens ordförande, säkerhetschef, förvaltningschefer och
kommunikatörer kan antingen ingå eller adjungeras till styrgruppens sammanträden.
Styrgruppen bör sammanträda minst en (1) gång varje år för att följa upp samverkan enligt
Överenskommelsen och besluta i frågor som erfordras för Överenskommelsens tillämpning. Möten
äger rum i Vaxholms stad och parternas samordnare ansvarar för att kalla till möte.
5. SAMVERKANSFORUM
Parterna är organiserade i forum med operativt ansvar för samverkansområdet, exempel på det
är ”Samverkansgruppen” i Vaxholms stad. Forumet träffas regelbundet och en årlig handlingsplan
under 2019-2022 ligger till grund för det gemensamma arbetet med fokusområdena ”En trygg miljö”
och ”Drogförebyggande arbete”.
6. SAMORDNARE
Strateg för social hållbarhet och Polisens kommunpolis för Vaxholms stad ska utgöra Parternas
samordnare för samverkan enligt Överenskommelsen, ”Samordnarna”.
Samordnare ska ha följande uppdrag:
 kartläggning av lokal lägesbild enligt punkten 7
 samordning av kontakter mellan samverkansgruppen
 beredning av underlag från samverkansgruppen
 beredning av styrgruppens sammanträden
 föredragning av ärenden vid styrgruppens sammanträden och
 uppföljning i enlighet med handlingsplan för social hållbarhet
Parterna åtar sig att säkerställa att samordnarna kan avsätta tillräcklig tid för uppdraget.

7. LOKAL LÄGESBILD
Samordnarna har gemensamt kartlagt den lokala lägesbilden, bilaga 1. Till den lokala lägesbilden har
bland annat följande underlag använts:
 Gemensam medborgardialog och medarbetardialog
 Statistik från Polismyndighetens anmälningssystem, RAR och Storm
 Utdrag ur Polisens lokala lägesbild.
 Kommunfakta Vaxholm SCB
 Stockholmsenkäten
 SCB’s medborgarundersökning
 Öppna jämförelser säkerhet och trygghet, SKL
8. HANDLINGAR
Avsiktsförklaringen och den gemensamma lägesbilden ligger till grund för Parternas åtaganden enligt
Överenskommelsen.
Den lokala lägesbilden enligt punkten 7 ska uppdateras vartannat år. Om andra underlag, än de i
punkten 7 angivna, används till den lokala lägesbilden ska detta framgå av lägesbilden.
Vidare viktiga dokument såsom handlingsplan för social hållbarhet med medföljande
kommunikationsinsatser ligger till grund för det operativa arbetet och följs upp löpande.
Handlingsplanen löper årsvis. Det är ett levande dokument som utvärderas och uppdateras
kontinuerligt. En större utvärdering sker vid årets slut då även en ny handlingsplan för kommande år
tas fram.
9. INFORMATION
Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information om händelser eller
åtgärder i den verksamhet som omfattas av Överenskommelsen om dessa händelser kan antas ha
väsentlig betydelse för tillämpningen av Överenskommelsen. Information enligt denna bestämmelse
ska delges den andra partens samordnare så snart det är möjligt.

________________________________________________________________

Överenskommelsen har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav Parterna erhållit var sitt.
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