Botkyrka kommun får det prestigefyllda Grannsamverkanpriset
Föreningen Samverkan mot brott delar årligen ut utmärkelsen ”årets
grannsamverkan kommun”. I år var 25 kommuner anmälda till utmärkelsen.
-

Vi är naturligtvis mycket stolta över att ha fått denna utmärkelse. Det är
ett medvetet, långsiktigt arbete som står bakom utnämningen.
Grannsamverkan och grannstöd är en integrerad del av Botkyrka
kommuns trygghetsfrämjande arbete. Vi har ett mycket givande
samarbete med närpolisen. Men det är ändå grannstödjarna och
kontaktombuden, dvs. eldsjälarna som är prisvinnare, utan deras ideella
insatser hade inte detta arbete varit möjligt, det säger Beyron Ahxner
trygghetssamordnare i Botkyrka kommun och fortsätter:
Södertörnspolisen prioritering av insatser mot gärningsmännen bidrar till
att bostadsinbrotten minskar, det är också en mycket viktig del av vårt
gemensamma uppdrag.

Grannsamverkan sköts av fyra funktioner; kommunen, närpolisen,
grannstödjarna (en grupp volontärer som bistår kommunen och polisen)
samt kontaktombuden där också bovärdar från bostadsföretagen ingår.
Kurt Hassel och Sture Nilsson, två av Botkyrkas grannstödjare, känner stor
tillfredsställelse över att grannstödjarnas arbetsinsats de två senaste åren dubblerat
antalet grannsamverkansområden i kommunen. Nu kan man också avläsa i
brottsstatistiken att inbrotten i villor och lägenheter har minskat. Kurt och Sture har
också konstaterat att allt fler kommuninvånare vill vara med och ta ansvar för sina
grannsamverkansområden.
Både ledningen för Botkyrka kommun och för närpolisen i Tumba prioriterar
Grannsamverkan och ser det som en viktig del i mobiliseringen av civilsamhället vid
incidenter.
Bakgrund:
I Botkyrka finns det totalt 233 grannsamverkansområden med ca 17 300 hushåll. I hela
Botkyrka kommun finns ca 32 000 hushåll, alltså ingår ca 53 % av hushållen, som består
av villor/ radhus, hyresrätter och bostadsrätter i grannsamverkansområden.
Grannstödjarna har tillgång till en bil och patrullerar varje vardag inom hela
kommunen. Den ansvarige inom närpolisen i Tumba går dagligen igenom anmälda
inbrott, stölder och skadegörelse och redovisar för grannstödjarna. Vidare kontaktas de
som utsatts för brott angående stödsamtal och praktisk hjälp av grannstödjarna.
Grannstödjarna tar samtidigt kontakt med Grannsamverkansområdets kontaktombud i
det område som drabbats av inbrottet för ett gemensamt besök. Brottsofferinsatsen har
funnits i drygt 2 år med över 400 uppskattade hembesök/ brottsofferstöd.

För mer information, kontakta:
Beyron Ahxner, trygghetssamordnare Botkyrka kommun
tel: 08 530 611 66, mail: beyron.ahxner@botkyrka.se
Pia Lindström, pressansvarig Stöldskyddsföreningen
Tel: 0709-10 18 08, mail: pia.lindstrom@stoldskyddsforeningen.se

