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Verksamhetsplan 2021 
Grannstöd och Grannsamverkan i Botkyrka 

 
Vi har flera goda idéer för hur vi kan bli bättre på att bekämpa bostads och bilbrotten, 
exempelvis bättre information, erbjuda kurser, effektivare användning av tekniska 
hjälpmedel, ökad närvaro i kommunen och utveckla effektivare samverkan mot brott. 
 
Grannsamverkan och den patrullerande Grannstödsbilen bygger på ideella krafter av 
oss som bor i kommunen. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Botkyrkabyggen 
och Botkyrka kommun som vi under 2020 tecknat en överenskommelse (ÖK) om IOP 
med. IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap. ÖK ger föreningen ekonomi och 
trygghet vad gäller verksamhet i tre år. I föreningens styrelse finns vid behov, utöver 
valda representanter även representanter från våra avtals och samarbetspartners 
som för närvarande är Botkyrka Kommun, Polisen, och Hyresgästföreningen. 
  
För att vi ska kunna bli bättre på brottsförebyggande arbete skulle vi, trots vårt IOP, 
behöva mer resurser. Vi behöver ditt stöd, vi behöver fler aktiva kontaktombud, fler 
förare och medåkare till Grannstödsbilen och vi tar tacksamt emot donationer för att 
kunna utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa ökad trygghet hos och 
med medborgare i Botkyrka Kommun. Vi arbetar för din och min säkerhet. IOP har 
gett oss möjligheten att införskaffa en ny Grannstödsbil vilken vi i skrivande stund 
(20210330) fått levererad. Vi söker nya metoder/arbetsformer för att nyttja bilen fullt 
ut 2021. Pandemin har satt stopp för verksamheten till stora delar under 2020 och 
även i början av 2021.. 
 
Polisen är en grundpelare i konceptet för Grannsamverkan. Förändringar inom 
polisen gör att förändringar inom vårt goda samarbete och sätt att arbeta kommer att 
utvecklas och revideras. 
 

Verksamhetsplan 
 
1. Utveckla metoder och former i vårt samarbete med polisen med syfte att 

förebygga bostads- bilinbrott i Botkyrka 
2. Erbjuda utbildningar för kontaktpersoner hur man upprättar effektiv 

grannsamverkan. 
3. Erbjuda utbildningar för grannstödjare inom relevanta ämnen exempelvis 

säkerhetsmedvetande, omhändertagande vid kris, D-HLR och brandskydd. 
4. Erbjuda utbildningar för boende avseende bostadsskydd, självskydd och ökat 

säkerhetsmedvetande. Tillsammans med relevanta organisationer erbjuda kurser 
inom första hjälpen, brandskydd och krisberedskap. 

5. Erbjuda hundägare utbildning i konceptet NOS. 



6. Inom ramen av IOP utveckla formerna och uppföljning av överenskommelsen. 
Samtalen skall ske i utsedd styrgrupp med representanter från Grannstöd och 
Grannsamverkan, Botkyrkabyggen och Botkyrka Kommun. 

7. Förmedla information via hemsidan, information om brottsförebyggande åtgärder. 
8. Uppdatera och förnya vårt informationsmaterial. 
9. Utöka vår närvaro med Grannstödsbilen i 

hyreshusområden/flerbostadshusområden. Gärna i samarbete med andra aktörer 
och i strukturerad form. T.ex. Botkyrkabyggen. 

10. Utveckla samarbetet inom tecknat samarbetsavtal med ABF Botkyrka-Salem i 
syfte att kunna ge våra medlemmar och förtroendevalda en gedigen utbildning i 
relevanta frågor. 

11. Erbjuda våra kontaktombud och medlemmar gratis kurser genom ABF inom deras 
MO-SO program. (MOSO är medlems och samarbetsorganisation) Ex. på 
utbildningar är föreningsutbildning, teams, att hålla årsmöte m.m. 

12. Vi skall verka för att i samarbete med ABF erbjuda folkbildande 
aktiviteter/studiecirkel verksamhet till våra ombud och medlemmar. 

13. Se över vilka utbildningsinsatser vi kan digitalisera och formerna för 
genomförandet. 

14. Bilens parkering med nyckelhantering mm. 
15. Upprätta system för körschema efter att Mats ”Backis” Backström gått i pension. 
16. Producera en film om vår verksamhet som kan spridas via vår hemsida och andra 

aktörers hemsidor.  
17. Under hela året se över rutiner mm. i syfte att underlätta för kontaktombud och 

grannstödjare att delta aktivt i vår verksamhet. 
18. Undersöka möjligheterna att hyra mindre lokal, inklusive förråd, för att effektivt 

kunna nyttja den aktiva tiden i verksamheten. 
 
Delar av ovanstående plan har redan genomförts eller påbörjats enär en del av året 
redan passerat. 


