Ill Stockholms
V stad
Lokal samverkansöverenskommelse
Mellan
Polisen, organisationsnummer 202100-0076, genom lokalpolisområde Skärholmen, och
Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142, genom Skärholmens och
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder, Trafikkontoret och
Utbildningsförvaltningen,
har följande överenskommelse träffats:
Parterna åtar sig, att med tillämpning av den övergripande överenskommelsens
bestämmelser och de skyldigheter som följer därav, upprätta en lokal
samverkansöverenskommelse Jämte btlagor som närmare i detalj reglerar villkor och
åtaganden för samverkan.
Avtalet som reglerar innehållet i denna samverkansöverenskommelse framgår av bilaga
1.
Samverkansarbetet ska utgå från berörda parters ansvarsområden, organisation och
gällande lagstiftning och ske genom såväl kortsiktigt som långsiktigt arbete. Båda parter
ska lyfta in sina åtaganden i ordinarie verksamhetsplanering och budgetprocess för att
säkerställa att åtgärder blir vidtagna.
Vid behov kan det behöva finnas lokala avtal för platssamverkan. Dessa avtal kommer
att bifogas denna avtalsstruktur som separata btlagor.

Tid
Denna överenskommelse gäller från dag för undertecknande och tills vidare

Struktur
Det lokala arbetet organiseras i en styrgrupp, en beredningsgrupp samt arbetsgrupper
efter behov.
Styrgruppens representanter ska ha mandat att besluta och fullfölja de inriktningar och
aktiviteter som beslutats i den övergripande samverkansöverenskommelsen med
tillhörande handlingsplan. Styrgruppen ska bestå av chef för lokalpolisområde
Skärholmen, förvaltningschef Skärholmen, förvaltningschef Hägersten-Liljeholmen,
representant på beslutsfattande nivå från Utbildningsförvaltningen och förvaltningschef
Trafikkontoret. Styrgruppen ska sammankalla möten minst fyra gånger per år, protokoll
ska föras vid varje sammanträde.
Styrgruppen utser representanter till beredningsgruppen.

Bilagor
Till denna överenskommelse finns bilagor, såväl fasta som tillfälliga. Fasta bilagor kan
inte tas bort av styrgruppen, dock kan innehållet alltid revideras. Tillfälliga bilagor kan
bifogas och tas bort i sin helhet. Styrgrupp beslutar om ändringar av bilagor efter behov.

Fasta bilagor är:
1. Den övergripande samverkansöverenskommelsen
2. Arbetsmodell
3. Lägesbild·
a. Skärholmen
b. Hägersten-Liljeholmen
4. Arbetsgrupper och aktivitetsplaner:
a. Skärholmen
b. Hägersten-Liljeholmen
5. Uppföljning och nyckeltal
6. Hantering av information
7. Kommunikation
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Detta avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Stockholm, datum enligt nedan
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Charlotta Erlandsson,
Lokalpolisområdeschef Skärholmen
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Patrik Åhnberg,
Stadsdelsdirektör Skärholmens sdf

Trafikkontoret

Stadsd lsdirektör Hägersten
Liljeholmen/Älvsjö sdf
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Utbildningsförvaltningen
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