SVENSKA

Tillsammans ökar
vi tryggheten i ditt
bostadsområde

Vill du vara med och påverka
tryggheten i ditt bostadsområde?
Engagera dig som kontaktombud
i arbetet med grannsamverkan!

Som kontaktombud är du med och utvecklar
ditt bostadsområde. Tillsammans med fastig
hetsägare, polis, kommun och andra som
arbetar i området skapar ni förutsättningar för
att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Vad är grannsamverkan?
Grannsamverkan handlar om att grannar lär känna
varandra och samarbetar med bland annat fastighets
ägaren, polisen och kommunen, för att motverka brott
och otrygghet i området. Tillsammans hjälps man åt
att se till varandras bostäder och gemensamma ytor
som till exempel entréer, lekplatser och garage/parke
ringsplatser.
Vinster med grannsamverkan
En välfungerande grannsamverkan kan bidra till
• minskad brottslighet i bostadsområdet
• större delaktighet bland de boende i området
• ökad trygghet och trivsel för er som bor och
verkar i området
• ökat förtroende mellan boende och andra
medverkande aktörer.
I svenska studier av grannsamverkan i flerfamiljshus
har vardagsbrotten minskat med cirka en tredjedel,
där man arbetar med grannsamverkan.

Ditt uppdrag som kontaktombud
Du som vill bli kontaktombud är viktig för att
grannsamverkan i ditt område ska fungera. I upp
draget ingår det att
• ta emot och förmedla tips och synpunkter mellan
grannarna och den person som är huvudkontakt
ombud
• förmedla information om grannsamverkan till
de boende, bland annat till nyinflyttade
• ansvara för vissa praktiska aktiviteter, till exempel
skyltning och stöldskyddsmärkning
• delta i en grannsamverkansutbildning, som bland
annat handlar om hur inbrott och vissa andra brott
kan förebyggas
• skapa engagemang för grannsamverkan i ditt område.
I hus med många lägenheter är det bra att vara ett
eller två ombud per trapphus. Som kontaktombud är
det då främst ditt trapphus som blir ditt huvudansvar.
Varje trapphus kan ha så kallade trapphusträffar, där
ni möter de övriga boende för att diskutera trygghetsoch trivselfrågor.
Du kan även vara med och skapa inspiration och
nytändning i bostadsområdet. Det behöver inte vara
något direkt brottsförebyggande evenemang, utan det
viktiga är att man gör något tillsammans för att stärka
en positiv gemenskap i området.

Du får stöd i uppdraget som kontaktombud
Som kontaktombud ingår du i ett sammanhang med
stöd från personer från flera organisationer. Du kan
förvänta dig att få stöd och information av de andra
som ingår i samverkan, och framförallt från huvud
kontaktombudet.
Kontaktombuden i ditt område kan även ha
gemensamma träffar med huvudkontaktombudet eller
med någon av de andra som ingår i samverkansarbetet,
för att ta upp mer övergripande frågor.
Organisationen
Partnerskapsgruppen
Partnerskapsgruppen ansvarar för inriktning, resurser,
uppföljning och utveckling av arbetet med grannsam
verkan. Den består ofta av fastighetsägare, hyresgäst
förening, polis, kommun med flera.

Huvudkontaktombud och lokal samarbetsgrupp
Huvudkontaktombudet ansvarar för att samordna
och organisera arbetet, och ser till att det genomförs.
Denna person förmedlar även information mellan de
boende och partnerskapsgruppen. Det kan även finnas
en lokal samarbetsgrupp som planerar och genomför
grannsamverkans olika aktiviteter tillsammans med
huvudkontaktombudet.
Kontaktombuden
Kontaktombuden förmedlar information mellan
huvudkontaktombudet och de boende i ett trapphus.
Ett eller två kontaktombud per trapphus är lämpligt.
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Mer om grannsamverkan
Brottsförebyggande rådet
Den här texten bygger på skriften Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide. På Brås webbplats
kan du läsa mer om hur man kan arbeta med grannsamverkan i flerfamiljshus, ta del av olika lokala
grannsamverkansprojekt och fördjupa dig i vad forskningen visar.
www.bra.se/grannsamverkan
Samverkan mot brott
På nationell nivå arbetar organisationen Samverkan mot brott med konceptet
Grannsamverkan, genom att sprida kunskap, ta fram gemensamma riktlinjer
och utarbeta utbildnings- och informationsmaterial.
De organisationer som ingår i Samverkan mot brott är Polisen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och SSF (f.d. Stöldskyddsföreningen) samt försäkringsbolag,
fastighetsägare och boendeorganisationer.
www.samverkanmotbrott.se
Vill du anmäla ditt intresse för att bli kontaktombud?
Kontakta den som ansvarar för grannsamverkan i ditt område för mer information:

Skriv in era kontaktuppgifter här.
Lägg in er logotyp under era kontaktuppgifter eller till höger genom att lägga till bild.
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