LÄTT SVENSKA

Tillsammans ökar
vi tryggheten i ditt
bostadsområde

Vill du vara med och göra
ditt bostadsområde tryggare?
Bli kontaktombud
för grannsamverkan!

Som kontaktombud är du med och utvecklar
ditt bostadsområde. Du hjälper till att minska
brottsligheten och öka tryggheten tillsammans
med fastighetsägare, polis, kommun och
andra som arbetar i området.
Vad är grannsamverkan?
Grannsamverkan handlar om att grannar lär känna
varandra och samarbetar med fastighetsägaren, polisen
och kommunen, för att hindra brott och otrygghet i
området. Tillsammans hjälps man åt att hålla koll på
varandras bostäder och gemensamma område som
till exempel entréer, lekplatser och garage/parkerings
platser.
Vinster med grannsamverkan
Grannsamverkan kan leda till:
• minskad brottslighet i bostadsområdet
• större delaktighet bland de boende i området
• ökad trygghet och trivsel för de som bor och
arbetar i området
• ökat förtroende mellan de som bor i området
och andra som deltar.
I svenska studier av arbete med grannsamverkan i fler
familjshus kan man se att vardagsbrotten har minskat
med cirka en tredjedel.

Ditt uppdrag som kontaktombud
Du som vill bli kontaktombud är viktig för att grann
samverkan i ditt område ska fungera. I uppdraget
ingår det att
• ta emot och lämna vidare tips och synpunkter från
grannarna till den person som är huvudkontakt
ombud
• lämna information om grannsamverkan till de som
bor i området, bland annat till nyinflyttade
• ansvara för vissa aktiviteter, till exempel att skylta
och stöldskyddsmärka
• vara med i en utbildning om grannsamverkan, som
handlar om hur inbrott och vissa andra brott kan
förhindras
• skapa intresse för grannsamverkan i ditt område.
I hus med många lägenheter är det bra om det finns
ett eller två ombud per trapphus. Som kontaktombud
har du ansvar för ditt trapphus. Varje trapphus kan
ha trapphusträffar. Där träffar ni de andra som bor i
samma hus och pratar om trygghet och trivsel.
Du kan även vara med och inspirera de andra så att
de trivs bättre i området. Det behöver inte bara handla
om att hindra brott. Det viktiga är att man gör något
tillsammans så att det blir bättre gemenskap i området.

Du får stöd i uppdraget som kontaktombud
Som kontaktombud får du hjälp av personer från flera
organisationer. Du kan också få hjälp av de andra som
är med i samverkan, och framförallt från huvudkon
taktombudet.
Kontaktombuden i ditt område kan även ha träffar
tillsammans med huvudkontaktombudet eller med
någon annan som arbetar med grannsamverkan.
Då kan man prata om mer övergripande saker.
Organisationen
Partnerskapsgruppen
Partnerskapsgruppen har ansvar för målsättning,
resurser, uppföljning och utveckling av grannsam
verkan. I den ingår fastighetsägare, hyresgästförening,
polis, kommun med flera.

Huvudkontaktombud och lokal samarbetsgrupp
Huvudkontaktombudet har ansvar för att samordna
och organisera arbetet, och ser till att det blir gjort.
Denna person lämnar även information mellan de
som bor i området och partnerskapsgruppen. Det kan
även finnas en lokal samarbetsgrupp som planerar och
genomför grannsamverkans olika aktiviteter tillsam
mans med huvudkontaktombudet.
Kontaktombuden
Kontaktombuden lämnar information mellan huvud
kontaktombudet och de som bor 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. Du kan också läsa om olika
projekt och läsa mer om vad forskningen visar.
www.bra.se/grannsamverkan
Samverkan mot brott
På nationell nivå arbetar organisationen Samverkan mot brott med grannsamverkan,
genom att sprida kunskap, ta fram 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 bli kontaktombud?
Kontakta den som ansvarar för grannsamverkan i ditt område om du vill veta mer:

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