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GRANNSAMVERKAN – VAD INNEBÄR DET? 

http://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/ 
 
Erfarenheten av Grannsamverkan är en minskning av stöld och inbrott med 26%. 
Grannsamverkan betyder att grannar/närboende har ”ögonen öppna”, och larmar Polisen 
114 14 om t.ex. okända bilar/båtar är i området och det inte ”ser normalt ut”. 
 
Erfarenhetsmässigt är Grannsamverkan en bra form att förebygga brott. Under förutsättning 
att föreningens medlemmar aktivt vill deltaga. Det kräver en organisation och deltagande. 
 
Polisen informerar, via mail, till föreningen om pågående aktiviteter inom området avseende 
stölder, inbrott eller annan brottslighet. Detta för att uppmärksamma medlemmarna på att det 
”pågår något”. 
 
Mycket bra information och material finns på Grannsamverkans hemsida, blanketter och 
mallar för olika ändamål. 
 

Starta Grannsamverkan  
 
På initiativ av boende kontaktas den lokala polisen på telefonnummer 114 14. De ansvarar 
för att starta samverkan i samarbete med övriga aktörer (t ex kommunen). Polisen ansvarar 
även för att genomföra en utbildning för kontaktombuden där också i vissa fall de boende 
och boendeorganisationer eller fastighetsägare medverkar. I anslutning till utbildningen kan 
något försäkringsbolag och/eller representant för räddningstjänsten medverka för att ge 
förebyggande information. 

På, eller i anslutning till, mötena ska dock inga fristående leverantörer av 
säkerhetsprodukter/tjänster medverka. Polisen ansvarar också för beställning av skyltar och 
dekaler till Grannsamverkanområdet som sedan kontaktombuden ser till att sprida vidare 
inom området. Utbildningsmaterial, skyltar och dekaler är kostnadsfria. Skyltarna sätts upp 
på överenskommen plats och i samråd med kommunen. 

Minimikrav för Grannsamverkan 

 Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – 
det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem. 
(Mycket bra mall för detta finns på Grannsamverkans hemsida) 
 

 Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som du 
hittar under avsnittet Skydda dig mot brott. Att åtgärda svagheter i ditt hem gör skillnad 
och försvårar för tjuven. 
 

 Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har 
desto mer intressant blir det att bryta sig in. 
(färdiga mallar för inventarielistor finns på Grannsamverkans hemsida) 
 

http://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/
http://samverkanmotbrott.se/?page_id=6694
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 Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14 
om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också 
informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven. 
(Polisens mall för iakttagelser finns på Grannsamverkans hemsida)  

Säsonger 

 Om du deltar i Grannsamverkan i ett fritidshusområde gäller ovanstående under 
högsäsong. Under resten av året bör ni gemensamt komma fram till hur löpande 
övervakning av fritidshusområdet ska organiseras. I annat fall ligger det på var och en att 
övervaka sitt fritidshus. Det är viktigt att tänka på att inte förvara stöldbegärliga föremål 
såsom handverktyg, värdesaker eller värdehandlingar i fritidshuset. 

Kontaktombud – vad innebär det? 
 
Utbildning och information: 

 Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan. 
 Delta i informationsträffar ordnade av polis eller fastighetsägare. 
 Informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang 

för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny 
information. Läs mer här 

 Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet. 
 Upplysa grannarna om vikten av att uppfylla kraven för Grannsamverkan och också 

informera om motiven till varför kraven finns, d.v.s att det krävs samverkan för att det ska 
fungera och att man kan göra mycket själv för att försvåra för brottslingarna. 

 Till anslutna hushåll fördela dekaler och annan information, från polis, samt kunna 
hänvisa de boende till blanketter som bland annat Grannlappen, inventarielista och 
blankett för iakttagelser i samband med misstänkt brott. 

 Informera nyinflyttade om Grannsamverkan, inbjuda dessa att delta och leverera 
relevant information till dem. 

Listning av hushåll:  

 Upprätta och löpande uppdatera lista med kontaktuppgifter över de hushåll som 
ingår i områdets Grannsamverkan. Listan kan alla i gruppen få del av så att ni kan nå 
varandra vid behov. 
(mallar finns på hemsidan för Grannsamverkan) 
 

 Hushåll som väljer att stå utanför Grannsamverkan ska finnas med i listningen över 
hushåll utan kontaktuppgifter. Det är viktigt att respektera om någon/några väljer att 
stå utanför Grannsamverkan, eller av andra skäl inte vill lämna alla kontaktuppgifter. 

Skyltning:  

 Vara aktiv vid planläggning och uppsättandet av Grannsamverkanskylt/ar i området, 
samt omgående byta ut trasiga, urblekta eller nedklottrade skyltar (nya skyltar 
beställs via polisen). Skyltarna ska användas med förnuft och enbart sättas upp vid 
infarter till bostadsområdet och på andra särskilt viktiga platser (mot eventuell 
allmänning, vid gemensam parkering etc). Läs mer här 

http://samverkanmotbrott.se/kontaktombudens-uppgifter/#information
http://samverkanmotbrott.se/kontaktombudens-uppgifter/#skyltning
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Huvudkontaktombudens uppgifter 

 I områden med många boende kan det av praktiska skäl utses huvudkontaktombud 
som blir den naturliga länken mellan polis/kommun och övriga kontaktombud. 
Förutom de uppgifter som kontaktombuden har så har huvudkontaktombudet 
ansvaret för att hålla uppdaterade kontaktlistor på vilka kontaktombud som ingår i 
området. 

 

BÅTSAMVERKAN 
http://samverkanmotbrott.se/batsamverkan-2/ 
 

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på 
samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på 
att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda 
egendom och därigenom förebygga brott. 

Varje år stjäls stora mängder båtmotorer men även hela båtar och båttillbehör i Sverige. Inte 
sällan hamnar godset utanför landets gränser, och brotten klaras sällan upp. Båtsamverkan 
har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått 
ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan. Båtsamverkan innebär bland annat: 

 gemensam tillsyn av båtplatser och båtar 
 ökad uppmärksamhet på vilka som rör sig i området 
 kontakt med polisen vid misstänkt verksamhet i området 
 att se över stöldskyddet för sin båt, motor och båtens övriga tillbehör 

Båtsamverkan hanteras inte av Samverkan mot brott/Grannsamverkan Sverige utan drivs av 
Larmtjänst. De har tillsammans med sakförsäkringsbolagen inom båtförsäkringar tagit fram 
material som via polisen distribueras ut till de områden som startar Båtsamverkan. Är du 
intresserade av att starta Båtsamverkan kontakta din lokala polis, 114 14. 

 

http://samverkanmotbrott.se/batsamverkan-2/

