Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
mellan Haninge kommun och Grannstöd Haninge
1. Överenskommelsens syfte
Syftet är att stärka samarbetet kring grannstödsverksamheten mellan Haninge kommun och
Grannstöd Haninge genom att under dagtid göra så kallade tillsynsrundor i bostadsområden i
Haninge kommun, med devisen synas, observera och rapportera.
En extern aktör som ej omfattas av överenskommelsen men innehar en central roll i
samverkan är lokalpolisområdet Haninge/Nynäshamn och dess kommunpoliser. De är en
viktig del i Grannstöds arbete då de bland annat hjälper till vid utsättning på de dagliga
tillsynsrundorna och är ett samordnande stöd i föreningens verksamhet.
Grannstöd erbjuder kommuninvånare boende i områden kopplade till Grannsamverkan i
Haninge schemalagda tillsynsrundor i respektive bostadsområde i respektive kommundel.
Under tillsynsrundorna noteras observationer som kommunen och polisen vill ha stöd och
hjälp med. Vid behov anmäls också detta via kommunens felanmälningsfunktion på
hemsidan.
Syftet är att verka för ökad trygghet samt med ett brottsförebyggande fokus genom att minska
bostadsinbrott, skadegörelse och klotter.
Syftet är att skapa ett långsiktigt och hållbart förhållande mellan Kommunen och Grannstöd.
Grannstöd får genom samarbetet en stabilitet och därmed ökad kvalitet i verksamheten.
Avtalet är framarbetat mellan parterna.

2. Målgrupp
Samtliga bostadsområden i Haninge kommun som är kopplade till Grannsamverkan.

3. Mål
Att öka den upplevda tryggheten i kommunen samt att med ett brottsförebyggande fokus
förebygga inbrott, minska skadegörelse och klotter.

Informationsdelning till boende om hur man skyddar sig mot inbrott.
Genom aktiviteter få fler bostadsområden att starta Grannsamverkan.

4. Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsens giltighetstid 2019-09-01 – 2020-12-31 med en automatisk förlängning
med ett år i taget.

5. Ekonomiska villkor
Kommunen lämnar en total ersättning till Grannstöd på 117 017 kronor under
överenskommelsens giltighetstid (se punkt 4). Ersättningen utbetalas årligen under första
kvartalet. Med denna ersättning ansvarar Grannstöd själva för föreningens alla löpande
kostnader som exempelvis drivmedel, parkeringsplats och administrativa kostnader.

6. Haninge kommuns åtagande
Kommunen lämnar ett årligt bidrag till Grannstöd. Kommunen ska stödja föreningen i
kommunikationsarbetet genom att informera om Grannstöd och dess verksamhet.
Kommunen ansvarar för att överenskommelsen följs upp.

7. Grannstöds åtagande
Grannstöd bidrar med sina medlemmars tid i form av arbetskraft när de kör de schemalagda
tillsynsrundorna.
Grannstöd erbjuder sig att lämna information till boende om hur man skyddar sig mot inbrott.
Genom aktiviteter få fler bostadsområden att starta Grannsamverkan.
Grannstöd åtar sig att felanmäla klotter, glaskross, långtidsuppställda bilar och skadegörelse
på kommunens mark via kommunens felanmälningsfunktion på hemsidan.
Grannstöd åtar sig att ombesörja sponsring från olika företag för att finansiera sina bilar.
Vid extraordinära händelser och tillstånd med höjd beredskap är det troligt att kommunens
egna resurser blir hårt ansträngda och på olika sätt kan behöva förstärkas med frivilliga.
Grannstöd kopplat till Haninge kommun är en av flera verksamheter som kan behöva stödja
kommunen vid sådana situationer.

8. Gemensamt åtagande
Kommunen och Grannstöd tar gemensamt fram en årlig plan. Denna plan innehåller
exempelvis marknadsföring, information till boende, kommunikation i sociala medier,
deltagande i områdesdagar, framtagande av foldrar och liknande produkter.

9. Uppföljning
Kommunen och Grannstöd träffas kontinuerligt för uppföljning för att tillsammans bedöma
hur hjälp och stödbehov tillgodoses samt att utifrån det identifiera gemensamma
utvecklingsområden. Grannstöd rapporterar om sin verksamhet till Kommunen i form av
verksamhetsberättelse, bokslut där den erhållna ersättningen redovisas specifikt, detta för att
påvisa att de ekonomiska villkoren har följts, och verksamhetsplan.

10. Omförhandling
Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla förhandlingar om denna
överenskommelse. Förändringar av villkoren eller tillägg i denna kräver enighet mellan
parterna.
Om någon av parterna vill säga upp överenskommelsen gäller en uppsägningstid om tre
månader. Inför förlängning förs även en dialog och beslut fattas om nivå kring ersättning.

11. Tvist
Tvist avseende tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse ska primärt lösas av
parterna. De ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt ska tvist lösas av allmän
domstol.

12. Revision m.m.
Kommunen eller dess revisorer har rätt att ta del av föreningens protokoll och räkenskaper.
Kommunen kan vilja granska Grannstöds handlingar varför verksamheten är skyldig att kunna
tillhandahålla handlingar såsom medlemsmatriklar, verksamhetsberättelser samt förvaltningsoch revisionsberättelser två år tillbaka från underskriven överenskommelse. Oriktiga uppgifter
kan innebära att överenskommelsen sägs upp. Kommunen förbehåller sig rätten att kvitta
eventuell fordran på verksamheten innan verksamhetsmedel betalas ut.

13. Utväxling av överenskommelse
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.
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