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Grannsamverkan i Nyköping 
 
I Nyköping samarbetar kommunen, polisen, räddningstjänsten och Länsförsäk-

ringar Södermanland i grannsamverkansfrågan med ett brett perspektiv på säker-

hets- och trygghetsarbete. Ambitionen är att du och dina grannar, med stöd av 

samverkande aktörer, ska minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed 

också trivseln i ert bostadsområde.  

 
Varför grannsamverkan? 
Enligt en rapport (2008:9) från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är grannsamverkan effek-

tivt för att minska brottsligheten. Grannsamverkan skapar också bättre kontakt mellan 

grannar vilket i sin tur bidrar till ökad trivsel och trygghetskänsla. 

 

Så här fungerar det 
Varje grannsamverkansområde har ett kontaktombud. Kontaktombudet driver grannsam-

verkan tillsammans med de boende i området med stöd av polisen, kommunen, rädd-

ningstjänsten och försäkringsbolag. Stödfunktionerna kan bjudas in till möten i området, 

till exempel med information om brandskydd, försäkringar, brottsstatistik eller allmänna 

tips och råd. 

 

Nyhetsbrev och skyltar 
Polisen skriver regelbundet nyhetsbrev till alla kontaktombud för vidarespridning i det 

egna grannsamverkansområdet. De finns också publicerade på hemsidan 

(www.nykoping.se). Säkerhetssamordnaren håller medlemsregistret uppdaterat (förutsatt 

att uppdaterade uppgifter inkommer från områdena). Skyltar, dekaler, pärmar mm delas 

ut av polis eller säkerhetssamordnare. 

 

Det här får grannsamverkarna 
Ett grannsamverkansområde får, förutom ett tryggare boende: 

 skyltar att sätta upp i området som talar om att man har grannsamverkan.  

 dekaler att sätta på brevlådan eller liknande  

 rabatt på hemförsäkringen hos vissa försäkringsbolag   

 nyhetsbrev från polisen med uppdaterad lägesinformation och tips och råd för att 

öka säkerheten i bostadsområdet. 

 
Det här gör grannsamverkarna 
För att få kalla sig aktiv i grannsamverkan bör följande kriterier uppfyllas:  
Alla: 

 för inventarieförteckning 

 märker stöldbergärlig egendom, märkpenna finns att låna hos polisen eller för-

säkringsbolagen 

 förvarar värdesaker på ett betryggande sätt 

 meddelar grannar om man åker bort under en längre tid 
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 kontaktar polisen eller kontaktombudet om man upptäcker något som verkar 

”konstigt” i området 

 gör polisanmälan om man blir utsatt för brott 
 
Kontaktombudet: 
Som kontaktombud är man en sammanhållande länk i grannsamverkansområdet. Detta 

innebär till exempel att man: 

 har något möte/sammankomst i grannsamverkansområdet per år, med t ex en 

”föreläsare”  

 håller uppdaterad medlemslista och ser till att säkerhetssamordnaren får en kopia 

 informerar nyinflyttade om vad grannsamverkan är.  

 ser till att skyltarna i området är okej och byter ut dem vid behov  

 

Om ett område är stort (mer än 20-25 hushåll) kan det behövas fler kontaktombud 

och/eller ett huvudkontaktombud per område för att hålla ihop det. En till två gånger per 

år kallas alla kontaktombud/huvudkontaktombud till ett ”stormöte” som arrangeras av 

polisen och kommunen för erfarenhetsutbyte och information. 

 

Kontakta oss om ni vill starta grannsamverkan: 
Polisen 

Maria Ulvenhag, kommunpolis (nyhetsbrev, möten mm) 

maria.ulvenhag@polisen.se, tfn nr: 114 14 
Nyköpings kommun 

Eva Johansson, säkerhetssamordnare (material, medlemsförteckning) 

eva.johansson@nykoping.se, tfn nr: 0155-24 86 31 
Sörmlandskustens räddningstjänst 

Henrik Schenström, utbildningsansvarig 

henrik.schenstrom@nykoping.se, tfn nr: 0155-24 75 29 
Länsförsäkringar Södermanland 

Martin Halldin (försäkringar mm) 

martin.halldin@lfs.se, tfn nr: 0155-48 41 19  

 

Mer information finns på www.nyköping.se.  

Sök på ”grannsamverkan”. 


