
 

            Grannsamverkan  

 

Syfte och koncept                                                                                                              
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig 
verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området, samt kunskap om hur 
man kan skydda sig, vilket kan avskräcka och försvåra för tjuven. Målet är att minska brotts-
ligheten, öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. 

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation 
bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF 
Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, 
Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen som 
alla verkar för att skapa ett tryggare boende. 

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gång-
er är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande 
råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/ kommun 
har i första hand kontakt med kontaktombuden. Om det är väldigt många boende i området 
så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontakt-
ombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är 
även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området. 

(Gällande hur många hushåll per ombud är en rekommendation. Detta gäller även hur 
grannsamverkan hanteras. Det varierar mellan olika polisområden) 

Metoden fungerar                                                                                                        
Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effek-
ter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig 
minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollom-
råden. 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 
Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i Grannsamverkans-
områden i jämförelse med kontrollområden. (fullständig rapport går att finna om du söker 
efter Grannsamverkan mot brott på nätet) 

Kort historik                                                                                               
Grannsamverkan, som vi tillämpar den idag, startade på 1970-talet i Seattle, USA. Bakgrund-
en var att ett bostadsområde drabbats av en inbrottsvåg som polisen med traditionella me-



toder inte kunde komma tillrätta med. Grannsamverkan har idag en stor spridning över värl-
den och i Sverige startade den första Grannsamverkan 1985 i Linköping. 

4 MINIKRAV FÖR GRANNSAMVERKAN 

- Var allmänt vaksam och kontakta polisen på 11414 om något verkar misstänkt, vid 
pågående brott ring 112 

- Meddela dina grannar om du är bortrest 
- Förvara dina värdesaker på ett betryggande sätt. Det finns inga ”bra ställen” som inte 

tjuven hittar. ”även bilnycklar räknas som en värdehandling” 
- Vara förtrogen med de brottsförebyggande tipsen (se nästa sida) 

Tänk förebyggande                                                                                                    
Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, 
stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i 
området och har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kun-
skap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.  

Det räcker inte med att sätta upp skyltar i området som det står Grannsamverkan på för att 
Grannsamverkan ska ha en effekt på brottsligheten. Uppmärksamhet och engagemang i att 
tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det egna bostadsområdet, utgör grunden för 
Grannsamverkan. Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i 
området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående 
angrepp. 

SAMVERKA                                                                                                                  I 
Gävle kommun är vi inom Polismyndigheten tacksamma över att samverka med Gästrike 
räddningstjänst, samt lokala Brå, brottsförebyggande rådet, Gävle kommun. När det blir 
möjligt att ha en träff framöver, kommer ni också att möta våra medarbetare därifrån.  
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Vi har inom Gåsholma startat upp Grannsamverkan, där vi lägger ut information via vår hemsida 
www.gasholma.se. Vi har även startat en epostadress för detta: grannsamverkan@gasholma.se 

För information, kan ni titta på vår hemsida, eller skicka ett mail på ovanstående adress. Det går 
även att ringa Anders Lagnert på 0705-192660 eller 0297-31039 för att få mer information kring 
Grannsamverkan. 

Vi behöver även ett par till kontaktombud (som bör vara boende året runt). Känner ni er manade 
till att vara på detta, kontakta då mig på mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar / Anders Lagnert 



 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
- Förse ytterdörren med godkänt lås 
- Montera gärna brytskydd på dörren 
- Sätt lås på fönster, balkong och –altandörrar. Framför allt om du bor på botten-

våning, våning ett, eller vindsvåning. 
- Om du har brevinkast, montera en säkerhetsbrevlåda på insidan, så att din post inte 

är synlig för tjuven. För radhus och -villaägare, skaffa låsbar brevlåda. 
- Installera en lås kåpa över vredet på dörren. 
- Lås in värdesaker och värdehandlingar, t.ex. passet, i ett certifierat värdeskåp. 
- Märk dina värdesaker. Det ökar dina chanser att få tillbaka eventuellt stulet gods, och 

gör det svårare för tjuven att sälja det vidare. 
- Ett kompliment till ett starkt mekaniskt skydd är ett ljudande larm. Det förkortar 

tiden tjuven har på sig i hemmet, och pockar på uppmärksamhet från dina grannar. 
- Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet när det är mörkt ute. 
- Låt en radio gå på timer, så att det hörs ljud från din bostad. 
- Lämna inte heller balkong, -altandörrar eller vädringsfönster öppna när du lämnar 

bostaden. 
- Installera rörelsestyrd utomhusbelysning som tänds vid entré och eventuella 

altandörrar på t.ex. innergård. 
- Klipp ner häckar, buskar och annan växtlighet runt din tomt. Insynsskyddad tomt 

gynnar även tjuven. Anordna istället en insynsskyddad oas i din trädgård, om möjligt. 
- Förvara helst inte värdesaker, vare sig i källare, vind, garage eller förråd. 
- Lämna inte heller värdefulla arbetsredskap, maskiner m.m. utomhus, på tomten 

lättillgängligt för tjuven. Inte ens för en kortare stund. Tillfället gör tjuven! 
- För er som har garage. Se till att det är låst, lämna inget av värde i bilen. 
- Skylta inte heller på facebook, instagram m.m. om att ni reser bort.  

 



                               

        Montera in fönsterlås                                  Rörelse-vaktare 

                                

Klipp ner häckar och annan hög växtlighet                                         Timer 

 

Mer info om hur ni kan brottsförebygga på bästa sätt hittar ni enligt nedan; 
www.stoldskyddsforeningen.se eller  www.samverkanmotbrott.se  

Ni behöver ju inte göra alla förändringar på en gång. Gör en prio-lista utefter era möjligheter 
och önskemål. Tänk som tjuven!  Hjälp varandra i området. 

Anders Persson från brottsförebyggande rådet (Brå), Gävle kommun 
informerar enligt nedan; 

Gävle Kommun har ett stort ansvar för att kommuninvånarna känner trygghet. Kommunen 
är tacksam över att få in information om t.ex. hål i vägbanan, skymmande sikt i korsningar, 
klotter samt platser som är onödigt mörka på t.ex. väg- och gångbanor. 

Ett enkelt sätt är att gå in på Kommuns hemsida. Man söker på www.gavle.se  Service och 
Information, går ner på sidan och ”klickar” på Driftinformation och felanmälan, fortsätter ner 
på sidan och ”klickar” på  - Fel du kan göra till Gävle kommun. Eller ring 026-178000. 



Behöver du göra en polisanmälan av enklare art, som stöld av cykel, förkommet gods eller 
skadegörelse kan du göra det på nätet. Gå in på www.polisen.se Sök högst upp -Göra 
polisanmälan, alternativt lämna tips till polisen. Då behöver du inte sitta i en telefonkö. 

Brå och polisen, vill också informera och uppmärksamma samtliga gällande bedrägerier. 

BEDRÄGERIER 

Det enda man behöver tänka på är att ALDRIG lämna ut koder, inloggningsuppgifter eller att 
logga in med Bank-ID på begäran av någon som ringer. Myndigheter eller banker ringer 
aldrig och frågar om dessa saker. Blir man uppringd och om någon frågar efter dessa saker 
LÄGG PÅ LUREN!  ”Klicka” ALDRIG på länkar som ni inte känner igen. Var misstänksam! 

 

GRANNSAMVERKAN GÖR SKILLNAD! 


