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Om föreningen
Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka startade 2017 som en ideell förening, Det betyder
bl.a. att föreningen ska sköta sin egen ekonomi. Tidigare var föreningen på annat sätt
integrerad med Botkyrka Kommuns säkerhetsarbete och därmed sköttes ekonomin av
kommunens ekonomienhet. Det fanns då ingen demokratiskt vald styrelse utan en så kallad
styrgrupp, där ledamöter togs med efter visat intresse. Detta fungerade bra under lång tid
men bl.a. Botkyrka Kommun såg gärna att en förening bildades vilket genomfördes 2017.
Efter många dialoger/sittningar under 2020 tecknades ett 3-års avtal som kom att gälla under
perioden 2020-07 -01 - 2023-07 - 01. Avtalet har benämningen ld6buret Offentligt
Partnerskap (lOP). Avtalet ger oss ekonomr itre år framåt vilket ger oss möjligheter. Det är
likväl viktigt att föreningen i framtiden verkar för att få in bidrag till verksamheten genom
sponsring och gåvor från företag, föreningar och enskilda. Föreningens syfte är att verka för
ökad trygghet i Botkyrka Kommun i samarbete med lokala aktörer. Exempel på aktörer är:

. Botkyrka Kommun

. LokalpolisenBotkyrka

. Botkyrkabyggen

. Hyresgästföreningen i Botkyrka - Salem
o LokalaHyresgästföreningar
. Företag
o Föreningar i olika boendeformer

Styrelse 2021

Jan Karlsson, ordförande
Gilbert Hällström, vice ordförande
Ake Lindgren, kassör
Sture Nilsson, ledamot
Bo Nilsson sekreterare, bilansvarig
Håkan Brantskog, ledamot
lnga-Lill Larsson, ledamot
Roland Svensson, ledamot
Mikael Stiernhoff (T.o.m. september)
Birgitta Broström, ledamot

Botkyrka kommun (adju ngerade)
Natasha Engberg
Hasse Jordan

Poiisen (adl u ngera d)
Björn Johansson

Hyresgästföreningenlsamarbetspadner (adlungerad)
Boendeutvecklare Kenneth Modig har delar av året deltagit i styrelsens arbete. (Nu
pensionär)

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten inkluderat konstituerande möte.
Heldagsöverläggning inkluderat styrelsemöte avhölls på Bommersviks konferensgård den 6
oktober.
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Arsmötet 2021 genomfördes digitalt den 28 april. Som ordföranden vid mötet tjänstgjorde
Birgitta Mörk.

Verl<samhet
Grannsamverkan bedrivs iBotkyrka sedan 2002 och Grannstöd (med bl.a.
bilpatrullering) bedrivs sedan 2009. Syftet med grannsamverkan är huvudsakligen
att öka samhörigheten och att förhindra bil- och bostadsinbrott men även att öka
tryggheten för kommunens invånare. Det operativa arbetet består iatt höja
säkerhetsmedvetandet hos invånare, bostadsföretag, Lokala Hyresgästföreningar,
Bostadsrätts -villa/radhusföreningar & Samfällighetsföreningar. Grannsamverkan
rekommenderar säkerhetshöjande åtgärder och är ett stöd till polisen i arbetet med
brottsofferstöd till hushåll som drabbats av inbrott.

Vår tidigare kontaktpolis Mats "Backis" Backström har under året ersatts med vår
nye engagerade kontaktpolis Björn Johansson.

Föreningen har under året tecknat ett samarbetsavtal med ABF Botkyrka-Salem.

Under året har överenskommelse tecknats med Brottsofferjou ren för Botkyrka-
Huddinge. Gällande framförallt om samarbete för Grannstöd att få besöka
brottsoffer.

Föreningen har under året köpt andel i Folkets Hus Tumba.

Föreningen har ett treårigt IOP avtal. Till denna finns en styrgrupp som träffats vid 3
tillfällen under året. Från föreningen deltog Jan Karlsson, Håkan Brantskog och Bo
Nilsson, från kommunen Natasha Engberg och från Botkyrkabyggen Alvaro Fuentes.

Vid årsskiftet 202112022 fanns i Botkyrka kommun 338 Grannsamverkansområden. Dessa är
fördelade på 250 områden i villa/radhus och i 88 flerfamiljshus. U ppskattningsvis är 60 % av
kommunens hushåll med i Grannsamverkan.

Basen i Grannsamverkan hanteras i områdena av kontaktombuden som har en
grundläggande och viktig uppgift.

Det operativa arbetet sker av grannstödlare som med grannstödsbilen patrullerar i

kommunen efter att först ha genomgått en grundutbildning som hålls av Polis,
Botkyrka Kommun och föreningen.

NJyhetsbrev/Månadsbrev med statistik
Föreningen har distribuerat nyhetsbrev varje månad undantaget sommarmånaderna. Till
brevet bifogas aktuell statistik vad avser inbrott och bilbrott samt goda råd och tips från vår
polis Björn Johansson. Distributionen sker numer av föreningen själva genom vår flitige
styrelseledamot Håkan Brantskog. Distributionen sker till kontaktombud enligt turordnad
sändlista, grannstödjarna, styrelse m.fl. Statistikunderlag kommer från anmälningar inkomna
till Polisen.

Facebook är en sluten grupp. https://facebook. com/qroups/trvooarebotkvrka Systemet
administreras av 3 personer. Vår hemsida www.trvqqare-botkvrka.se är främst tänkt att
innehålla information rörande evenemang iföreningen, brottsförebyggande åtgärder samt
länkningar till intressanta artiklar. På hemsidan finns föreningens stadgar, nyhetsbrev,
brottsstatistik, goda råd, hur man startar upp grannsamverkan samt kontaktinformation
till föreningen för att bli kontaktombud och grannstödsförare. Vi välkomnar alla idöer om vad
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som bör finnas ytterligare. Förslag om innehåll kan sändas till webmaster@trvqqare-
botkvrka.se Vi driver vår egen Facebook grupp med ca: 300 följare.
Vi är också visuella berättare i ett antal Facebook grupper i Botkyrka.

CoYa rd
Under hösten startade en testverksamhet med appen CoYards som den svenskutvecklade
plattformen heter. Den är fullmatad med smada och användarvänliga funktioner som är
skräddarsydda för Grannsamverkan. Plattformen är framtagen i samråd med polis,
grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner. Med Coyards kan du ta med dig
Grannsamverkan var du än befinner dig. Det är lika enkelt att ta emot information som att
rapportera om misstänkta händelser/iakttagelser och larma vid akuta situationer

Trygghet
Det stora antalet grannsamverkansområden påverkar hela kommunen när det gäller trivseln
och tryggheten bland boende. Genom att nå många boende så är det känt för allt fler om hur
kommunen och polisen arbetar vilket också gör att många tips kommer in till polisen.

Vi gör också awikande rapporter i EST (Embrace) av våra iakttagelser vid ronderingar av
områden i Botkyrka.

Fö rclju p n ings kvä 11a r
. lnställda under 2021

Bildningsverksamhet
. Digltal utbildning 210315
. 24 md inbjöds 5 nya Grannstödjare till information om körning, rutiner mm. i Segersjö

Folkets Hus. (Folkan)
. 24 augusti genomfördes en sedvanlig "Kick-off'för Grannstödjare i "Folkan". Mötet

samlade ett trettiotal personer och känns lyckat.

Närvarande på externa möten
Föreningen tillfrågas om att närvara vid event och aktiviteter i kommunen. Styrelse,
Grannstödjare och adjungerade deltar efter bästa förmåga och resurser. Några exempel
nedan:

o Möten med andra grannstödsområden (SAMBO Stockholm). Senaste mötet ägde
rum i Huddinge den 20 oktober där föreningen representerade med Jan K, Håkan B,
Bo N och från kommunen Natasha E.

. Deltagande vid möte i Grödinge hembygdsgård den 1 1 november.

Grannstödsbilen
En bil har funnits till vårt förfogande av kommunen och Botkyrkabyggen under 12 är. From
2021 leasar vi själva en Volkswagen T-Cross inklusive service och försäkring, utrustad med
alkolås och vinterdäck. Kostnaderna för leasing, bränsle och tvätt täcks av bidraget vi får
genom IOP-avtalet.

Föreningen samarbetar med receptionen på Botkyrka Kommun där bilnycklar, laddad IPAD
och Mobil avhämtas och lämnas vid körningar. Till ändamålet finns en speciell väska inköpt.
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En lPad Air, surfplatta finns i Grannstödsbilen sedan 2014i|ör att fotografera och göra
noteringar. Vld varje pass upprättas en digital logg över genomförda aktiviteter och
iakttagelser. För rapportering till Medborgarcenter med hjälp av jhemsidan
positionsbestämning kan vara svår i vissa fall. Surfplattan användes även för att rapportera
till Fti AB (Förpacknings & Tidnings lnsamling) om skräpiga återvinningsstationer (Fti AB
hemsida). Felparkerade bilar och skrotbilar rapporteras till kommunens bevakningsbolag
(osG).

Grannstödsbilen har under året varit parkerad i varmgarage iTumba och som tillhandahållits
av Botkyrkabyggen.

Under det gångna året har vi kört 70 pass, vilket är klart mindre än normalt, detta p.g.a.
covid-19 och rådande pandemirestriktioner. Vid dessa körningar har vi besökt ett antal av
brottsutsatta. Detta av totalt 164 inbrott under 2021 , vilket är det lägsta siffran sedan
starten 2009 och nästan 170 färre än rekordåret 2017. Deila stöd till brottsutsatta är
mycket uppskattat och en viktig del i verksamheten.

C:a 20 Grannstödjare har kört under året trots pandemin. Under året har en uppdatering
gjorts av hur många som fortsatt är intresserade att bemanna bilen efter pandemin. Översyn
av listan är ständigt pågående. Utan bilen "stannar verksamheten"l

Ekonomi
Föreningen har erhållit bidrag från kommunen respektive Botkyrkabyggen på 100000 kr
vardera genom IOP avtalet (ld6buret Offentligt Padnerskap). Övriga inkomstkällor har varit
sponsring från bl,a. Veterankraft och Bostadsrättsföreningen Banvaktaren. De kostnader
som föreningen haft har under året varit begränsade pga. pandemin och består i huvudsak
av kostnader för styrelsen som t ex konferensen på Bommersviks kursgård. Så vid årets slut
har Grannstöd och Grannsamverkan ett överskott på över 200000 kr. Se resultat och
bala nsräkn ing arl

Lokal för kontor och lager av skyltar/västar hyr föreningen av Folkets hus Tumba. Där hyr vi
även vid behov möteslokaler för månadsmöten och utbildningar.

Sponsring
o Samarbetsavtal med Vårstakyrkan. GS-förarna erbjuds vid besök kaffe med

bulle/smörgås mot att gula västen är på.
. Erhållna bidrag finns i huvudsak från Veterankraft i Tumba och från en

Bostadsrättsförening i Tullinge.
o IOP med Botkyrkabyggen och Botkyrka Kommun.

Sli.tord
Ovan har ni i stora drag kunnat följa föreningens verksamhet under 2021. Vad som inte fullt
ut framgår är alla de timmar som både styrelse, kontaktombud, förare och bisittare lägger
ned helt frivilligt och utan arvode. Fantastiskt egentligenlVerksamheten har även detta år
varit sargad av pandemin och vissa saker har fått ställas in. Vi ser fram emot ett pandemifritt
är 2022 där vi bl.a. kan dra igång våra fysiska utbildningar igen. NOS-kurs är efterfrågat
bl.a.k I skrivande stund kan vi starkt också önska att kriget i Ukraina tar slut. Slipper vi
pandemi och krig så finns id6er om konkreta projekt i våra bostadsområden som vi kan

Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka
för ett tryggare Botkyrka

Swisha en gåva fl|1236272009

Organ isationsnum mer 802514-1972
Bankgiro: 5302-2984



samla oss kring! Tack till alla som gjorr.2021 till ett hyfsat bra år utifrån förutsättningarna. Nu
gör vi 2022 ännu bättre!

Bö Nilsson
Bilansvarig
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