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Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  
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l ett antal år har vi haft något som kallas "Nattkoll" i Herrljunga kommun. Men jag tycker 
vi ska utveckla Nattkoll till något som kallas "Grannstöd". Grannstöd har funnits på flera 
platser i Sveringe och upplevs som något bra. Det har vid flera tillfällen hjälpt personer i 
nöd, akut sjukdom samt gjort att viss brottslighet har minskat i de områden som har 
Grannstöd. Grannstöd är en utveckling av "Grannsamverkan". 
- Tänk er scenarier, ett hjärtstopp i Eriksberg, larm går till ambulans men samtidigt till 
Grannstödsbilen. Den befann sig i Öra vid detta tillfälle. Eftersom Grannstödsbilen har en 
hjärtstarter i bilen och idag även en som har HLR utbildning ... behöver inte berätta mer. 
Visst skulle detta hjälpa den med hjärtstopp snabbare? 
-Buset är ute och spanar på vägarna i området Grude, de möter en bil med tydlig text 
"Granhstöd" på en bil. Visst kommer de känna sig iakttagna och med stor säkerhet lämna 
området. 

Så här kan man beskriva Grannstöd: 

För att Grannstöd ska fungera på ett bra sätt och över en längre tid behöver man skapa en 
organisation så att rollerna blir tydliga för alla som ska vara med och bidra. 
Grannstödsverksamhet kan bara initieras i områden/kommuner som har en aktiv 
Grannsamverkan. Innan man påbörjar arbetet med att starta upp Grannstöd är det bra att 
stämma av de olika rollerna med respektive representant så att alla är införstådda och 
accepterar "sin" roll. 

Man behöver också se till att man har en stabil ekonomisk grund genom att söka sponsorer 
lokalt och foreningsbidrag/ekonomiskt stöd från kommunen. Engagemang från 
sponsorer/bidragsgivare under 2 år i taget är att föredra. 

Grannstöds uppgift är att öka tryggheten i boendemiljön genom att: 

• Genomföra observations/synlighetspass i bostadsområdet under dagtid. 
• Följa Polisen anvisningar om övriga områden som behöver besökas. 
• Följa Kommunens anvisningar som ökar tryggheten i bostadsområde. 
• Se över områdets Grannsamverkanskyltar och meddela polis/Grannsamverkanansvarig 

när dessa behöver ersättas. 

Rapportera: 

• Stulna bilar/skrotbilar 
• Klotter/skadegörelse 
• Annat som ökar tryggheten i bostadsområden. 

Extra ärende 1



Medborgarförslag gällande Grannstöd. 
Jerry Stridh,  

En styrgrupp bör leda arbetet och bestå av: 

Ordförande 

• Kalla styrgruppen till möte (Jan-feb, apr-maj, aug-sep, okt-nov). 
• Hålla Grannstödsmöte med styrgruppen om verksamheten (minst 4 ggr per år enligt 

fastställd dagordning). 
• Vara ordförande på mötet. 
• V ara kontaktperson till polisen om verksamheten. 

Se till att en årsrapport om verksamheten upprättas (redovisas första styrgruppsmötet året 
efter) för redovisning av verksamheten till intressenter såsom lokala aktörer etc .. 

Kommunrepresentant 

• Kan ha det ekonomiska huvudansvaret, svara för kostnader för leasing och drift. 
• Ta emot rapporter om skadegörelse, felaktigheter och övriga frågor som inverkar på 

säkerhet och trygghet. 
• Svara får att av inrapporterade ärenden till Kommunen (Kontaktcenter) åtgärdas. 
• Vara aktiv och behjälplig till Grannstöd och polis i utbildningen (se polisrepresentant 

nedan). 
• Svara för övriga kostnader enligt överenskommelse. 
• V ara ett stöd för Grannstöd och dess verksamhet. 

sekreterare - övrig administratör 

• Föra anteckningar vid styrgruppens möten. 
• Upprätta en deltagarUsta och hålla den aktuell. 
• Sända Grannstödsdeltagarlista inför till styrgruppen inför mötena ( 4 ggr/år). 

statistikansvarig 

Statistik bör föras över varje observationspass vilket ger en bra bild av vad verksamheten 
åstadkommit under året får rapportering i årsrapporten. 

• Antal körda kilometer i genomsnitt per pass. 
• Antal genomförda passtimmar per månad. 
• Antal kördagar och instllllda pass per månad. 
• Antal och vilken/vilka kontakt/åtgärd/uppdrag (punkt 1-11 på observationsblanketten) 

som genomförts. 

Övriga rapporter (observationer) om utfört arbete: 

• Misstänkt brottslighet. 
• Iakttagelser av bostad med öppna fönster, dörrar etc. 
• GSV -skylt bör bytas/ev. bristfällig GSV. 
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• Observationer av fordon (t ex. stulna och skrotbilar). 
• Vägmärken - åverkan, felaktiga. 
• Skador- hinder för framkomlighet (t ex. häckar, hål i gatan). 
• Belysning - trasig, släckt. 
• skadegörelse och klotter. 
• Dumpning av sopor. 
• Annan olycksrisk eller olycka. 

Alla observationer ska återföljas av en kontakt eller åtgärd. Antal åtgärder eller kontakter ska 
aldrig vara färre än antal observationer. 

Bilansvarig- ansvarig för all skötsel av bilen 

• Utbilda Grannstödsförarna på bilens funktioner. 
• Se till att bilen är ren och fin in- och utvändigt (tvätta bilen). 
• Se till att rätt hjul sitter på och bilen är trafiksäker (besikta bilen). 
• Märka upp bilarna med aktuella dekaler. Grannstödsdekalerna ska sitta på motorhuven 

och på vardera framdörren. Det får inte sitta några andra dekaler i anslutning till 
Grannstödsdekalerna. Eventuellt andra dekaler från exempelvis kommun och andra 
finansiärer får sitta på bakdörrar och bak på bilen. 

Förslag på bra utrustning till Grannstödsbil/b ilarna: 

• Mo biltelefon 
• Pärmar- bil- och patrullpärm 
• Kamera 
• Ficklampa 
• Förbandskudde 
• 2 Kg brandsläckare 
• Brandfilt 180 x 120 cm 
• Alkolås och tillbehör vid leverans om alkolås finns. 
• Reflexvästar med tryck Grannstöd och Samverkan mot brotts logga som beställs via 

polisen. 
• Bjärtstarter 
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Polisrepresentant 

• Vara "motor" men inte huvudadministratör (viss administration dock) 
• Ge dagsaktuell information till dem som ska ut på observationspass. 
• Ha koll på vad som händer - planera och dirigera patrulleringen inom Grannstöd 
• Vara tillgänglig via telefon under observationspasset 
• Hålla igång brottsförebyggande "tänket'' 
• Hålla Grannstöd uppdaterade om aktuella huvudkontaktombud i Grannsamverkan. 
• Vara aktiv deltagare i styrgruppens möten 
• Beställa dekaler och västar från Samverkan mot brott. 

Utbilda Grannstödsforarna i, forutom Grannsamverkan: 

• Kunskap hur bilen fungerar 
• Nödvärn 
• Laga befogenheter 
• Säkerhet- Tänk på! 

Ansvarig för körschema -skapar körschema och ser till att schemat är fulltecknat. 

• Skapa och se till att det alltid finns ett gällande schema. 
• Se till att fylla körschema. 
• Se till att alla får körschemat i god tid (inkl. styrgruppen) . 

Kassör 

• Håller reda på och redovisar föreningens ekonomiska transaktioner. 

Rekryterare 

• Ansvarig för rekrytering av nya fårare vartefter behov uppstår. 
• Andra intressenter till Grannstödsverksamheten 
• Lokal aktör 
• Lokal aktör som anser att Grannstöd är en viktig funktion och därmed är med och 

sponsrar verksamheten bör ges insyn genom att till exempel vara mottagare av 
protokoll och/eller den årliga rapporten om verksamheten. 

H/Jr kommer nilgra lOnkar till plat~·er som idag har Grannstöds Bil: 

h t m! 
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https:/ j med lem. foreni ngssu pport.se/ spf/ u ploads/L4507 /GS%20Brosch%202012 -11-01. pdf 

http:/ /www.lissmakvarntorp.se/!issrnakvarntorp/dokument/G HAN NS l o D-Huddinge
inbjudan-120821-ver-2-l.doc 

https:/ /www. nynashamn .se/downloac!/18. 7 df7276014/45866 7b1 :l aaS/1462966843906/ g ra 
nnstodsbilen.pdf 

https:/ /www.infoom.se/mysite/index.php"?sida=5 ~~ 4:.?0 

http://www.solhem.org/grannsarnverkan/grannstod/ 

Här kommer även en länk till rekommendationer hur Grannstöd bör fungera: 

https:/ l samverka nmotb rott. se/ rekommendationer _grannstod-2/ 

En eller två grannstödsbilar bör vara placerade på centrala platser i kommun. Kanske i 
området Annelund är en bra placering. Men detta kan utvecklas när vi har kommit till beslut 
om att införa "Grannstödsbil" i kommun. 

När jag hörde talas om Grannstöd första gången för ett antal år sedan var det så att Folksam 
var en huvudsponsor av Grannstödsbilar. De finns fortfarande med i grannstöds informationen 
men idag sponsrar de inte bilar på samma sätt, läs nedan svar från kontaktperson på Folksam: 

Hej Jerry! 

Vad trevligt att ni funderar på att starta Grannstöd i Herrljunga. Det är ett bra komplement till Grannsamverkan. 

Grannstöd startades av Folksam för många år sedan. När vi gjorde förändringar i hur vi arbetar med 
skadaförebyggare beslutades att Folksam skulle sluta driva projektet. Jag drev därför igenom att konceptet 
Grannstöd skulle flyttas över till Samverkan mot brott, som driver konceptet Grannsamverkan. Idag är jag endast 
kontaktperson för Grannstöd för Samverkan mot brotts räkning. 

Konceptet ser ungefär lika ut som det gjorde när det drevs av Folksam. Skillnaden idag är finansieringen av 
Grannstöd. Många föreningar får idag ekonomiskt stöd av sina kommuner eller företag . 

På Samverkan mot brotts hemsida kan du läsa mer om 
konceptet https :1/samverkanmotbrott.se/rekommendatjooer grannstod-2/ 

Det finns ett antal Grannstödsföreningar som har egna hemsidor. Sök på Granostöd så hittar du dem. Haninge 
var den kommunen där allt startade http://grannstodhaolnge.se/ 
Vill du veta mer detaljer om hur "vardagen" ser ut för Grannstödsföreningarna är mitt råd att kontakta dem. 

lngela Höök 
Skadeförebyggare 
Kuodstrategi, Marknad och försäljning 
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Jag kan om så önskas, göra en presentation om detta på fullmäktige. 

.. 
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