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GRANNSTÖDSPROJEKTET 
Den båda lokala brottsförebyggande råden driver det 
s.k. grannstödsprojektet. Det startades redan 2001.  
Syftet med projektet är alltsedan dess början att 
bredda de brottsförebyggande aktiviteterna inom 
områdena för de brottsförebyggande råden. 

 

Råden vill uppnå en bred samverkan mellan myn-
digheter och företag. Och mellan olika grupperingar 
av personer som gör frivilliga oavlönade insatser i 
brottsförebyggande syfte. Men även mellan dessa 
grupperingar och myndigheter och företag.

Grannstödsgrupperna 
Kärnan i projektet är grannstödsgrupper. En grupp består av två till fyra personer. De gör i regel ett pass en gång i 
veckan eller var fjortonde dag. Passen är  mellan kl. 09.00 och 12.00 eller mellan kl. 12.00 - 15.00. Grannstödsgrupperna 
stöds av råden men också av företag. Folksam håller med bil med utrustning, Stöldskyddsföreningen med mobil m.m. och 
olika bostadsföretag med bensin. En rad andra företag sponsrar också verksamheten. 
Vad gör grupperna? 
-   De ska vara ett extra öga åt närpolisen och andra myndigheter 

i närsamhället 
-   De ska tänka på att synas 
-   De ska informera sig om förhållandena där de går, bl.a. ge-

nom iakttagelser och genom samtal med dem de möter 
-   De ska ha ”ögonen öppna” när de kör mellan stadsdelarna 

-   De ska försöka hjälpa den som behöver hjälp om de kan ge 
den 

-   De ska rapportera  sånt som inte hör hemma i ett tryggt och  
trivsamt lokalsamhälle 

-   De ska inte ingripa. De ska i stället ringa upp kontaktpolisen 
Kerry per 0762 403 401 eller 4012101 eller i allvarliga fall  
polisens sambandscentral tel 112.

Hur samverkar de? 

Sedan 2003 samverkar projektet med Farsta Brottsofferjour. Några i en grupp som jouren utbildat besöker 
brottsoffer som begärt det hos jouren. Grupperna håller vidare kontakt med företrädare för grannsamverkans-
områden i olika frågor. Inte enbart i villa- och radhusbebyggelse utan i flerfamiljbebyggelse. 
Vad kartlägger de? 
Grupperna kartlägger olika missförhållanden i lokalsamhället och rapporterar dem till råden, andra kommunala 
organ, företag och enskilda. 
Sedan flera år kartlägger de omfattningen av klottret i 
Farsta och Vantör församlingar. En rapport avges i slutet 
av varje år. Så ock i år. 
Andra iakttagelser som de har gjort har bl.a. lett till skri-
velser från de brottsförebyggande råden till 

- Näringsdepartementet i fråga om flyttning av fordon som 
parkerats utan tillstånd på privat mark. 
- Datainspektionen om  att använda mobiler för rapport om 
misstanke om brott m.m. 

BROTTSFÖREBYGGANDE SAMVERKAN I  FLERFAMILJSBEBYGGELSE 
Försäkringsbolagen och Polismyndigheten i Stockholms län samverkar i en grupp benämnd SAMBO – sam-
verkanmotbrott – se www.samverkanmotbrott.nu   
Gruppen ger bl.a. ut en handbok i grannsamverkan. Där finns en rad avsnitt om grannsamverkan mot brott. 
Gruppen har under senhösten tillsatt en arbetsgrupp för att utreda och komma med förslag i fråga om brottsfö-
rebyggande samverkan mellan de boende i flerfamiljshus och annat som har samband med den frågan. Gruppen 
ska lämna en rapport i april 2008. 
Gruppen består av   
Börje Alpsten,  borje@alpsten.com  
Ivan  Erixon,  polisinspektör vid Södra Järva närpolis 
   ian.erixon@polisen.se  
Sune Lindholm,    samordnare vid Botkyrka BRÅ, 
   sune.lindholm@botkyrka.se  

Ulf Oscarsson, kommissarie, Södertälje polismästar-
 distrikt, ulf.oscarsson@polisen.se  
Valerio  Re,  projektledare, Antidiskriminerings-
 byrån Stockholm Syd, vaerio.re@adb-stockholm.org    
Raymond   Sköld, Hyresgästföreningen ,                     
  raymond.skold@hyresgastforeningen.se   

Har Du synpunkter i fråga om brottsförebyggande samverkan i flerfamiljsbebyggelse, hör av Dig till mig eller 
någon av de övriga i gruppen senast under januari 2008.  
Du kan också ta kontakt med grannstödsgrupperna. Deras mobil har nummer 0703 438 127. Svarar de inte, 
tala in vad Du önskar i röstbrevlådan. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! 


