
Grannsamverkan och grannstöd i Botkyrka kommun

- bjuder in till föreningsbildande möte 

Den 20 november kl. 18:00 -20:00 bjuds 
ni in till ett föreningsbildande möte för 
Grannstöd/grannsamverkan i Hallunda 
Folkets hus. Föranmälan krävs och 
skickas till Jenny Ivstrand  
jenny.Ivstrand@botkyrka.se



 Presentation

 Vad är lokala brottsförebyggande rådet - lokala BRÅ? 

 Vad menar vi med trygghet?

 Vad görs inom det trygghetsfrämjande arbetet? 

 Myter om brott 

 Polisen arbete i Botkyrka

 Fika

 Räddningstjänst, Grannsamverkan, Grannstöd

 Material

 Info: Fördjupningskväll 24 nov. kl.18.00 fika  - anmäl till Beyron!



Grannstöd

Samarbete mellan:                                                                                                 
- Botkyrka kommun                                                                                               
- Närpolisen i Botkyrka                                                                                                        
- Frivilliga grannstödjare



Vi patrullerar i hela kommunen

Utsättning hos polisen kl. 8.30

Avrapportering 14.30-15.00 
Kontaktcenter gör 
polisanmälningar

Felanmälningar- läsplatta

/app

Gratis lunch på skolorna



Grannstöd - brottsofferstöd

 Erbjuder brottsofferstöd/ 
återbesök

 Strukturerade körningar - Alltid 
kontakta kontaktombud

 Informerar om 
säkerhetsfrågor/hemförsäkring

 Undersökning/rapport om 
hembesök finns på kommunens 
hemsida – mycket uppskattat 



Vi ger tips för ökad trygghet och säkerhet

Kampanjer

 Våren – Handslag klotter

 Sommaren- fotograferar  
miljöstationer

 Hösten - Klippa häcken!

 Jul - ”Töm bilen själv”!

 Centrumdagar

 Politiker, kontaktombud, 
tjänstemän, pensionärs-
föreningar kan åka med bilen

Nya loggor     Foto Kerstin Björkegren



Etablera nytt Grannsamverkansområde - Grannstöd

 Villa/radhusområden: Grannstödjarna tar kontakt med företrädare för 
föreningar etc. Talar med boende och lämna ut broschyrer om 
Grannsamverkan och försöker intressera någon att ta på sig uppgiften att vara 
samordnare för ett nytt Grannsamverkansområde. 

 Flerbostadshus: Grannstödjarna tar kontakt med Bovärdar, Miljövärdar eller 
motsvarande kontaktpersoner och intressera dem för att vara kontaktpersoner 
för Grannsamverkan

 Grannstöd tar också kontakt med lokala ombud för Hyresgästföreningen ang. 
kontaktombud för Grannsamverkan

 Skyltar att placera i områdena lämnas ut när föreningen är bildad

Hur når vi flera med oss i grannsamverkan?
- Grannstöd-trygghetssamordnare - Rutiner



 Fördjupad information lämnas till boende i samband med möten i resp. 
Grannsamverkansområden. Trygghetssamordnare Botkyrka kommun                               
(och/eller närpolisen kan medverka)

 Intresserade medhjälpare till bovärdarna t ex ViBo (hyresgästföreningen) samt 
miljövärdarna har inbjudits till Grannsamverkanskursen

 Grannstödjarna tar kontakt med resp. kontaktombud (inkl. Bovärdarna) två 
gånger/ år för uppföljning av hur Grannsamverkan fungerar. Man levererar 
även skyltar och informationsmaterial till Kontaktombuden

 Botkyrkabyggen (Kundcenter) meddelar Botkyrka kommun 
(trygghetssamordnare) ev. ändringar av Bovärdarnas                   
arbetsområden

 Nytt infomaterial riktade (anpassade)  till radhus resp. trapphus  har testats. 

Hur når vi flera med oss i grannsamverkan?

- Fördjupad information och uppföljning



Trygghetssamordnaren och/eller ordföranden, 
polisansvarig träffar bostadsföretagens ledningar både 
centralt i kommunen men också ute i respektive  
områdesarbetet ang. etablering av grannsamverkan i 
flerbostadshus

Hur når vi flera med oss i grannsamverkan?



Kvalitetsäkring - enkätundersökning 2012

– uppföljning av kontaktombud 2014
Ett frågeformulär gjordes 2012 med            

10 frågor till kontaktombuden – 96 svar

Några exempel:

 Kontaktuppgifterna kollas

 Finns informationsfolder och skyltar? 

 På vilket sätt sprider kontaktombudet 
nyhetsbrevet och övrig information 
vidare?

 Vet alla var man ringer vid misstänkt 
brottslighet under dagtid samt kvällar 
och helgdagar?

2014: Grannstöd kontakter  2 gånger             
ca 470 kontaktombud för avstämning.                   
Ny organisation byggs upp. 1-2 
grannstödjare/15 kontaktombud


