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Om föreningen 
Grannstöd & Grannsamverkan i Botkyrka startade 2017 som en ideell förening, Det betyder 

att föreningen ska sköta sin egen ekonomi. Tidigare var föreningen 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 Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Avtalet ger oss 

ekonomi i tre 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 

• Lokalpolisen Botkyrka 

• Botkyrkabyggen 

• Hyresgästföreningen i Botkyrka – Salem 

• Företag 

• Föreningar i olika boendeformer 

Styrelse 2020 
 
Jan Karlsson, ordförande 
Gilbert Hällström, vice ordförande 
Åke Lindgren, kassör  
Sture Nilsson, ledamot 
Bo Nilsson sekreterare, bilansvarig 
Håkan Brantskog, ledamot 
Inga-Lill Larsson, ledamot 
Roland Svensson, ledamot fr.o.m. 2020-09-08 
Mikael Stiernhoff, ledamot fr.o.m. 2020-09-08  
 

Botkyrka kommun (adjungerade) 
Natasha Engberg  
Hasse Jordan  

Polisen (adjungerad) 
Mats Backström 
Hyresgästföreningen/Samarbetspartner (adjungerad) 
Kenneth Modig  
 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten inkluderat konstituerande möte. 

Styrelsemötet i juni avhölls på Bommersviks konferensgård som kunde ordna Coronasäkert 

konferensrum med plats för gäster vid mötet.  

 

På grund av pandemin senarelades årsmötet till den 8 september. Mötet hölls digitalt i 

samarbete med ABF som teknisk support och samlade ett drygt tjugotal ledamöter. 
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Verksamhet 
Grannsamverkan bedrivs i Botkyrka 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 i att 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.  

 

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns i Botkyrka kommun 316 Grannsamverkansområden. Dessa är 
fördelade på 236 områden i villa/radhus och i 80 flerfamiljshus. Uppskattningsvis 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 grannstödjare som med grannstödsbilen patrullerar i 

kommunen efter att först ha genomgått en grundutbildning som hålls av Polis, 

Botkyrka Kommun och föreningen. 

Nyhetsbrev/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 Mats Backström. 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/groups/tryggarebotkyrka Systemet 
administreras av 3 personer. Vår hemsida www.tryggare-botkyrka.se är främst tänkt att 
innehålla information rörande evenemang i föreningen, 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 idéer om vad 
som bör finnas ytterligare. Förslag om innehåll kan sändas till webmaster@tryggare-
botkyrka.se Vi driver vår egen Facebook grupp med ca: 300 följare. 
Vi är också visuella berättare i ett antal Facebook grupper i Botkyrka. 
 

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 avvikande rapporter i EST (Embrace) av våra iakttagelser vid ronderingar av 

områden i Botkyrka. Flitiga rapportörer är våra NOS (Nos Och Spaningspatrullen) hundägare 

men även andra motionärer. Kanalisering av ärenden via Grannstöd och Grannsamverkan. 

https://facebook.com/groups/tryggarebotkyrka
http://www.tryggare-botkyrka.se/
http://webmaster@tryggare-botkyrka.se/
http://webmaster@tryggare-botkyrka.se/
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Fördjupningskvällar 
• Inställda under 2020 

Bildningsverksamhet 
• Under året har dialogen fortsatt med bildningsorganisationen ABF Botkyrka - Salem 

om stöd i bildningsverksamheten inom föreningen. 

• Innan Covid-19 slog klorna i oss så ordnades den 22 januari en kurs för hundägare. 

Kursen går under benämningen NOS, genomfördes i samarbete med polisen i Solna 

(Kerstin Malm) och samlade drygt 50 deltagare. Resultatet av kursen som avhölls i 

ABF:s lokaler i Folkets Hus Hallunda blev mycket positivt och flera hundägare har 

blivit flitiga rapportörer i verksamheten.  

• NOS-kursen blev populär och spred sig till andra hundägare. En kurs planerades 

därför i Storvreten den 23 april som i slutändan fick ställas in. En NOS-kurs i 

Grödinge planerades i november men fick även den ställas in. Det goda med denna 

planering är att det nu finns ett gott antal hundvästar som ligger och väntar på att 

användas så snart vi 2021 får ha kurs igen. 

 

Närvarande på externa möten 
Föreningen tillfrågas givetvis om att närvara vid event och aktiviteter i kommunen. Styrelse, 

Grannstödjare och adjungerade deltar efter bästa förmåga och resurser. Några exempel 

nedan:  

• Möten med andra grannstödsområden (SAMBO Stockholm). Representant från 

polisen och ledamöter från styrelsen har deltagit på möte med representanter från 

alla grannstödsföreningar i Stockholmsområdet. Frågor som diskuteras är exempelvis 

gemensamma rutiner, ekonomiskt stöd, produktion och ersättning för västar samt 

framtida kommunrepresentation i SAMBO Stockholm. Erfarenheter av olika slag har 

debatterats bl.a. fotpatrullering som utföres i mindre områden. SAMBO-möte 

genomfördes digitalt via Team den 14 oktober med 32 deltagare varav 4 deltagare 

från Botkyrka. 

• Deltagande vid möte Brf Daggkåpan. Information lämnades om Grannsamverkan. 

 

Grannstödsbilen 
Bilen har nu funnits i kommunen under 12 år. Vi har det gångna året kört endast 44 pass. 

Bara under januari och februari körde vi i normal omfattning, sedan blev körtillfällen kraftigt 

begränsade p.g.a. rådande pandemirestriktioner. Vid dessa körningar har vi besökt ca: 75 % 

av brottsoffren. Detta av totalt 116 inbrott under 2020, vilket är det lägsta siffran sedan 

starten 2009 och nästan 200 färre än rekordåret 2017. Detta brottsofferstöd är mycket 

uppskattat och en viktig del i verksamheten. 

Antalet Grannstödjarna är kvar runt 25 stycken trots pandemin och mindre körningar. Under 

året har en uppdatering av hur många som fortsatt är intresserade att bemanna bilen efter 

pandemin. Översyn av listan är ständigt pågående. Utan bilen "stannar verksamheten"! Bilen 

genomgår årligen service och alkolåsservice på kommunens verkstad. 

En IPad Air, surfplatta finns i Grannstödsbilen sedan 2014 för att fotografera och göra 

noteringar. Vid varje pass upprättas en digital logg över genomförda aktiviteter och 
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iakttagelser. För rapportering till Medborgarcenter nyttjas Botkyrka app:en vilken tyvärr slutat 

fungera under året. Detta har krånglat till rapporteringen med exakt positionsbestämning 

m.h.a GPS-funktion och kamerafunktion. Surfplattan användes även för att rapportera till Fti 

AB (Förpacknings & Tidnings Insamling) om skräpiga återvinningsstationer (Fti AB hemsida). 

Felparkerade bilar och skrotbilar rapporteras till kommunens bevakningsbolag (QSG). 

Efter träffat IOP-avtal med kommunen och Botkyrkabyggen beslutade styrelsen under 

hösten att beställa och leasa en ny bil för vår verksamhet. Valet föll på VW T-Cross utrustad 

med vinterdäck och alkolås och denna bil levereras i januari 2021. 

Ekonomi 
Föreningen har erhållit bidrag från kommunen respektive Botkyrkabyggen på 100000 kr 

vardera genom IOP avtalet (Idéburet Offentligt Partnerskap). 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 

balansräkningar! 

Ekonomiskt stöd till bilen 

Grannstödsbilen har under året varit parkerad kostnadsfritt hos närpolisen i Tumba som har 

ett inbrottssäkert p-platsområde. Kostnader för hyra av Grannstödsbilen har Botkyrkabyggen 

stått för. Service, biltvätt, bränsle samt kostnaderna för utbildning för nya grannstödjare, 

fördjupningskvällar och Kick-off har Botkyrka kommun bekostat. Lokal/lokalkostnader för 

utbildningar och styrgruppsmöten har närpolisen och Botkyrka kommun bekostat 

gemensamt. 

Sponsring 
• Samarbetsavtal med Vårstakyrkan framtaget. 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. 

 

KP Arnoldssons pris 
 

Föreningen lämnade i mars-april in en ansökan till KP Arnoldssons pris. Priset administreras 

av Mångkulturellt centrum (MKC)som vill uppmärksamma och stödja goda krafter. Det gör vi 

bland annat genom att dela ut stipendium och pris så som K P Arnoldssonpriset och Annick 

Sjögrens arbets- och resestipendium. Grannsamverkan och Grannstöd erhöll inte något pris 

denna gång. K P Arnoldssonpriset för 2020 överräcktes den 28 maj vid Botkyrka 

kommunfullmäktiges sammanträde till läraren vid Skyttbrinks gymnasium, Marie Sterling av 

MKC verksamhetschef Leif Magnusson. Motiveringen ser du nedan: 

“För det starka engagemanget för mänskliga rättigheter och demokrati i hennes undervisning 

i svenska, historia och religion. Marie har redan tilldelats flera priser och stipendier för sitt 

arbete i och utanför skolan, och skapar utifrån dessa erfarenheter lektioner som lockar fram 

ett intresse hos eleverna att fördjupa sig i hur rasism, antisemitism och diskriminering görs i 
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vår tid. Man skulle kunna säga att hon bjuder in omvärlden i klassrummet och tar ut 

klassrummet i omvärlden.” 

Slutord 
Året har varit tungarbetat med pandemin galopperande i stort sett under hela 2020. Inom 

föreningen har vi jobbat på internt med ”inre” frågor. IOP-avtalet är en inre fråga, en annan är 

flytt av domän för hemsidan och en tredje viktig fråga för framtiden är hur föreningen 

tillsammans med polisen ska täcka upp efter att vår entusiastiske polis Mats ”Backis” 

Backström går i pension någon dag första halvåret 2021. ”Backis” är en person som under 

alla år värnat om vikten av fungerande Grannsamverkan och Grannstöd. Vi riktar i detta 

slutord ett stort tack till Mats och önskar honom en skön pensionstid. Kanske ”Backis” börjar 

köra Grannstödsbilen? För framtiden är vi nu väl rustade med 3-årigt IOP-avtal, säkrad 

övergång efter ”Backis” och tror och hoppas att vår bas med aktiva Grannstödjare och 

Kontaktombud fortsätter med sina viktiga insatser på fältet! För oss alla vill vi också önska att 

pandemin försvinner!  

 

Tumba mars 2020 

 

Jan Karlsson   Gilbert Hällström 

Ordförande   Vice ordförande 

 

Håkan Brantskog  Bo Nilsson 

   Bilansvarig/Sekreterare 

 

Sture Nilsson  Roland Svensson 

 

Mikael Stiernhoff  Åke Lindgren   
   Kassör 
 
 
Inga – Lill Larsson 

  
 


