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SAMVERTANSÖVERENSKOMMELSE

T.

polisens diarienr: A4s3.sos / 2018
I{ommunens diarienr: AVT 2016.095

BAKGRUND

Vallentuna kommun och Polismyndigheten, tegion Stockholm, Polisområde Nord, har genom en
avsiktsförklarì.ng, "Avsiktsförklatingen" åtagit sig attwppràtta en samverkansöverenskommelse
jfunte bilagor som närmare reglerar villkor och âøganden för samverkan.

2.

PARTERNA OCH AWALETS OMFATTNING

Vallentuna kommun, 21,2000-0027,TunaTorg 1, 186 86 Vallentuna, "Kommunen"
och
Polismyndigheten, region Stockholm, Polisområde Notd,lokalpolisområde Täby,202700-0076,
Biblioteksgången 1 1, Box 1.33, 783 22 T ÃBY, "Polisen",
som gemensamt i denna samverkansöverenskommelse bildar " P attettta",
har ingått följande samverkansöverenskommelse jämte
bilagor, "samvetkansövetenskommelse". Överenskommelsen rcgletat förutsättningar, villkor
och àtaganden för samverkan mellan p^rterna.

3.

GILTIGHETSTID

Överenskommelsen löper från och med 2019-01-01till och rrred2022-1,2-31.. Overenskommelsen
kan födängas med fyn @ fu t taget efter samråd mellan p^rterna. Samråd ska ha skett senast tte
(3) månader föte giltighetstidens utgång.

4.

MÄL

Vallentuna kommun och lokalpolisområde Tàby har som övergrþande mål:
- attgenom minsk¿d btottslighet och ökad trygghet ska Vallenturravzrta en trygg och säker
kommun för människor och företag att bo, leva och växa.

5.

STYRGRUPP

Patterna ska organiseta samverkan genom attha ett forum för att behandla strategiska och

operativa fuâtgor, "Stytgrupp".

I

styrgruppen ska följande funktioner ingå:
o chefen för Täby lokalpolisområde þeslutsfattare),

o
.

kommunditektören för Vallentuna kommun þeslutsfattare) och
parternas sâmordnare enligt punkten 7 (föredragande).

Styrgruppen úàffas pàbegàran av nägon av parteffn". Inriktande möten mellan kommunstyrelsens
ordförande och chefen för lokalpolisområde Täby, altetnativt med chefen för polisområde nord
sket vid behov.

6.

SAMVERKANSFORUM

Partetna är otganiserade i ett forum med opetativt ansvâr för samverkansområdet, "Tryggare
Vallentuna ledningsgtupp". Ledningsgtuppen tràffas þå till tt" Q- 4) gãnget per är och består
av kommunens förvaltningschefer, kommunpolis (Lopo Täby), enhetschef (Storstockholms
brandförsvar), säkerhetssamordnate och trygShets- och folkhälsosamordnare.

7.

SAMORDNARE

I(ornmunens trygghets- och folkhälsosamordnare och polisens kommunpolis föt Vallentuna
kommun ska utgöra Pattetnas samordnare för samverkan enligt
Overenskommelsen, "Samofdnafe".

I(ontaktuppgifter till samordnarna fiz;mgàr av

b:JLaga 5.

Samordnare ska ha följande uppdrag:

o
.
o
o
o
o

katläggning av lokal lägesbild enligt punkt 8,
sâmordning av kontakter mellan samverkansforum,
beredning av undedagfuän sâmverkansforum,
beredning av styrgruppens sammanträden,
föredragning av ärenden vid styrgruppens sammanträden och
uppföljning genom uwärdedng avTryggare Vallentunas handlingsplan

Parterna åtar sig att säkerstälfa ztt samordnarnakan avsàtta tilltäcklig tid för uppdtaget.

8. LOKAL rÄCeSnnO
Regelbundettràffas kommun och polis ;llsammans med täddningstjänsten och uppdaterar der'
lokala lägesbilden i Vallentuna för attpå så sätt få samsyn pâ.varför något behöver åtgärdas och
vad som behöver ãtgärdas gemensamt. Likaså förutsätter en fungerande samverkan en förståelse
för vem som gör vad utifrån arìsvar och förmåga.

Till den lokala lägesbilden används följande underlag:

.
o
.

Statistik från Polismyndighetens anmälningssystem

Utdrag ur Polisens underättelsebild
Lägesbildsrapportering enligt EST- modellen

9, INFORMATION
Det ankommer på respektive part att till den andra parten lämna information om händelser eller
âtgatder i den verksamhet som omf¿ttas av Samverkansöverenskommelsen om dessa händelser
kan antas ha väsentlig betydelse för tillämpningen âv Samverkansöverenskommelsen.
Information enligt denna bestämmelse ska delges den andra partens sâmordnâre så snart det är
möiligt.

10. BILAGOR

Nedan angivna handlingat ligger till grund förPartetnas åtaganden enligt Överenskommelsen:
1.,{vsiktsförklaringen
2. Gemensam lokal lägesbild
3. Medbotgadöfte
4. Handlingsplan
5. I(ontaktuppgifter till parternas samordnare

11. UPPDATERINGAR AY BII.AGOR M.M.
Den lokala lâgesbilden enligt punkten 8 uppdateras kontinuerligt under perioden för
Samverkansövetenskommelsen. Om andra undedag, än de i punkten 8 angivna, används till den
lokala lägesbilden ska detta framgâ av lägesbilden.
Aktivitetsplaner ska uppdateras om det fu päkallat med anledning av beslut om ändring av
Parternas priodtetade samverkansområden och i enlighet med detta.

Övrþa ändnngx av och tillägg till Samvetkansöverenskommelsen ska avfattas skriftligen och
undertecknas av Parterna för att äga giltighet.

Ovetenskommelsen hat upprättats i två Q) ltkalydande exemplarvarav Parterna erhållit var sitt.
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