Ansökan om ekonomiskt stöd för anordnandet av regional
Grannsamverkanskonferens 2017 i Halland
Grannsamverkan mot brott är en vedertagen och framgångsrik metod i syfte att förebygga inbrott i
bostad. Grannsamverkan bidrar till en ökad trygghet i samhället och därmed social hållbarhet. Halland
har nationellt och internationellt utmärkt sig genom den utvärdering som Högskolan i Halmstad
genomförde 2011-2012. Resultaten av metoden i två av flerfamiljsområdena i Varberg och Halmstad
är smått sensationella. Framgångsfaktorerna är i första hand människorna i områdena som driver
metoden framåt. En annan att strukturen för metoden finns samt ett stödsystem från polis, kommun
och försäkringsbolag. Ännu finare resultat av metoden har utvärderingar i Kungsbacka gett.
Metoden bedrivs över hela länet men ser lite olika ut i olika kommuner. Totalt sett är ca 18 000
hushåll anslutna till grannsamverkan vilket ökar gemenskap och trygghet för de boende. Antalet växer
hela tiden.
Ett viktigt inslag i arbetet med regionalt Grannsamverkansarbete är erfarenhetsutbyte mellan områden
i kommuner och kommuner emellan.
År 2013 och 2015 genomfördes Grannsamverkanskonferenser för kontaktombuden i Halland. De har
varit mycket uppskattade och efterfrågan på att kontinuerligt anordna liknande tillställningar vartannat
år har framkommit.
I Halland finns en regional ”styr-grupp” för Grannsamverkansarbetet bestående av kommunpoliser för
respektive kommun, kommunala brottsförebyggande aktörer, aktörer för räddningstjänster i länet samt
undertecknade. I den gruppen har vi beslutat oss för att planera en ny konferens med genomförande
hösten 2017.
För att finansiera en regional GS-konferens behöver vi som förra gången, gå samman och
samfinansiera.
Härmed tillskriver vi varje kommun om intresse att bidra till en framtida konferens, enligt följande
fördelning:
-

De halländska kommunerna 25 000 kr/kommun
Länsförsäkringar Halland 25 000 kr
Region Halland 25 000 kr
Polisområde Halland 25 000 kr
Länsstyrelsen 25 000 kr
Bostadsbolagen, HFAB, VBAB, FABO 25 000 kr/bolag
Totalt 325 000 kr

Svar önskas senast den 1 september 2017 till ingmar.nilja@polisen.se
För den regionala styr-gruppen för Grannsamverkan,

Ingmar Nilja
Polismyndigheten
Polisområde Halland

Johanna Stakeberg
Länsförsäkringar Halland

