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Verksamhetsbidrag 2021 och 2022, Grannsamverkan
Förslag till beslut
Socialnämnden avslår Grannsamverkans ansökan om verksamhetsbidrag för
2021 och 2022.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är en metod som minskar både inbrott och tillgreppsbrott
samt ökar tryggheten för invånarna. Metoden används av Samverkan mot brott,
SAMBO. SAMBO är en organisation bestående av flera olika aktörer som alla
verkar för att skapa ett tryggare boende.

Bedömning
Grannsamverkan uppfyller inte socialnämndens riktlinjer för verksamhetsbidrag.
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Stockholm 20 mars 2020
Stöd till Grannsamverkan
Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på
Malmö Högskola, 2019.)
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen,
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta
upp.
Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr det kommande året, för att täcka
en del av det material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar
vi behöva begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt.
Ert stöd till verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och
skickar/mailar tillbaka den till oss senast den 30 juni 2020.
40 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2020, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni
på startsidan på vår hemsida. Som stödjande kommun är er kommun med på SAMBOS hemsida, ni
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens den
24 september 2020 för 300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur
Grannsamverkan bäst bedrivs i en kommun.
För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på
telefon 08-452 79 58.
Med vänliga hälsningar;
Lina Nilsson
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott
Telefon 08-783 74 56 E-post lina@ssf.nu

Stöd till Grannsamverkan år 2020–2021

Fakturaunderlag

KOMMUN
Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2020.
Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2020–2021.
Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet.
Fakturaadress

Referens

Kontaktuppgifter (e-post och telefon)

Skickas eller e-postas till SSF Stöldskyddsföreningen:
102 51 Stockholm
Box 27052
SSF Stöldskyddsföreningen

