
Styrelsens svar på Angela Berglunds motion 

Vad är Grannsamverkan? 

Grannsamverkan är ett nätverk av, helst, samtliga boende i ett område för att tillsammans 

minska brott och skadegörelse. Verksamheten startade i Sverige 1985. Ann Karin Magnusson 

startade Grannsamverkan i Saltsjö-Duvnäs 1993. Grannsamverkan är idag en del av 

Samverkan mot brott, som i sin tur är en organisation bestående av Polisen, 

försäkringsbolag, SSF Stöldskyddsföreningen, BRÅ, Sveriges Kommuner och Landsting, SABO, 

Hyresgästföreningen, Villaägarna och HSB, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. 

Grannsamverkan ingår också i Polisens linjeorganisation. 2014 var knappt vart tionde hushåll 

(villor, flerfamiljshus och fritidshus) anslutna.  

Grannsamverkan har alltid ett huvudkontaktombud, i vårt fall Brian Kylén, samt normalt ett 

kontaktombud för 10-12 hushåll. I Saltsjö-Duvnäs finns det 22 grannsamverkansområden för 

869 hushåll, vilket i snitt ger 40 hushåll per ombud, ibland dock väsentligt fler.   

Det centrala och avgörande för att grannsamverkan ska fungera och leva vidare är att det är 

de boende själva som är aktörerna. Man kan använda en villaägarförening för att starta men 

ansvaret bör aldrig läggas på föreningen – det måste vara de boendes eget personliga 

ansvar. Grannsamverkan berör dessutom samtliga hushåll i Saltsjö-Duvnäs under det att 

antalet medlemmar i SDF är ca 80 procent av hushållen. SDF:s styrelse ansvarar gentemot 

sina medlemmar, inte mot samtliga i Saltsjö-Duvnäs boende. 

Polisen i Nacka beskriver grannsamverkan som ett nätverk, Folksam talar om ”skapandet av 

sociala nätverk, att grannarna bryr sig om och att den stora uppgiften för grannsamverkan är 

att motivera människor till engagemang”. Det gör man inte genom att lägga ansvaret på 

styrelsen i SDF. Det är tvärt om vägen mot att avsäga sig sitt eget personliga ansvar. Svenska 

Larm skriver att ” Grannsamverkan är en metod som bygger på att de boende i ett 

bostadsområde samarbetar och skapar ett nätverk för att motverka brott. Syftet är att 

minska brottsligheten samt öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet.” Svenska Larm 

skriver att ”ofta är det de boende själva som initierar arbetet” och följer upp det med att 

skriva: ”Oavsett vem som initierar och även stöttar verksamheten, är det viktigt att förstå att 

den viktigaste aktören i grannsamverkan är de boende själva.” 

Villaägarna menar att ”villaägareföreningar och fritidshusföreningar är utmärkta plattformar 

att starta grannsamverkan ifrån. Är föreningarna stora kan nästa steg bli en uppdelning i 

flera områden.” Saltsjö-Duvnäs är ett stort område i det här sammanhanget och ansvaret 

bör självklart ligga på hushållen och helst spridas ut på många små grupper, kanske till och 

med fler än idag. 

Varför Grannsamverkan fortsatt bör vara en egen verksamhet vid sidan om SDF 

Precis som beskrivits ovan bygger Grannsamverkan helt och hållet på ett personligt ansvar. 
Det bör aldrig överlämnas till en förening och dess styrelse. Då försvinner det personliga 



ansvaret och det personliga engagemanget – det blir som att köpa tjänsten genom att betala 
medlemsavgift till SDF. Men man kan aldrig skapa trygghet i ett område utan att själv vara en 
aktiv del av verksamheten. Dessutom skulle de som inte är medlemmar i SDF bli så kallade 
free riders.  
 
Styrelsen håller helt och fullt med motionären om att Grannsamverkan är viktigt för alla som 
bot i Saltsjö-Duvnäs, men slutsatsen är inte att Grannsamverkan därför skall vara styrelsens 
ansvar. Tvärtom. 
 
Idag sköts Grannsamverkan självständigt av framför allt Brian Kylén men också tillsammans 
med övriga involverade. Om verksamheten skulle ligga inom SDF skulle hela styrelsen bära 
ansvaret och alla beslut måste då underkastas styrelsen för godkännande. Samma 
självständighet kan då inte längre gälla. 
 
SDF erbjuder idag Grannsamverkan: 

 Upplåtelse av plats för egen separat hemsida under SDF:s hemsida 

 Gratis användning av Ringparksstugan för informationsmöten 

 Samarbete mellan Grannsamverkan och SDF avseende mejladresser 

 Informationsspridning genom SDF:s programblad, årsmöten mm  

 Möjlighet för Grannsamverkan att informera om sina informationsmöten på SDF:s 

hemsida 

SDF avråder bestämt ifrån att Grannsamverkan införlivas i föreningen.  Styrelsen föreslår 

att årsmötet avslår motionen. 

 

 


