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GRANNSAMVERKAN JÄMTLAND 

 
 

Hej alla Grannsamverkare! 
Tack för en intressant och givande kontaktombudsträff! Det är genom att träffas på 
det här sättet som vi utvecklar oss och kanske också får mera förståelse för 
varandras olika situationer i arbetet med grannsamverkan!  
 
Uppskattningsvis var vi mellan 120-130 personer på träffen. Tanken var att alla 
skulle få presentera sig och sitt område inledningsvis men då det var så många 
områden representerade och vi kom igång så sent så insåg vi att det tyvärr skulle ta 
för mycket tid av programmet. 
 
Per Thelin, brottssamordnare på Länskrim, informerade om vad som händer när man 
blivit utsatt för ett brott och gör en polisanmälan Att inbrott i bostad är prioriterat 
arbete och är det mest integritetskränkande inbrottet. Polisen åker ut och gör en 
teknisk undersökning vid ett bostadsinbrott medan man i mån av tid åker ut till ett 
inbrott i fritidshus. Sedan finns det inte en regel som inte har ett undantag och det 
kan finnas omständigheter som gör att även inbrott i fritidshus är ett prioriterat jobb. 
Viktigt är dock att alla brott utreds oavsett om polis varit på plats eller ej! 
 
Anders Dahlén, SSF, informerade om Mikropuktsmärkning, vilket var uppskattad av 
många och förhoppningsvis börjar vi märka våra egendomar. Tänk speciellt på att 
märka stöldbegärlig egendom som ex. verktyg, extraljus, skotrar, cyklar m.m. Läs 
mera på www.stoldskyddsforeningen.se   
 
Birgitta Persson, polisen och Rolf Pehrson, Krokoms kommun avslutade träffen med 
att bl.a. tala om betydelsen av att grannsamverka där trygghet och säkerhet står 
centrum. 
 

Slutligen en summering av de frågor som det blev mest 
diskussioner runt samt tips från kontaktombuden: 
 

1. SMS:en som skickas ut i GSV: 

Det är vår Länskommunikationscentral (LKC) som sänder ut sms:en och 

vakthavande befäl tar beslut om vad som lämnas ut.  Det är många 
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faktorer som spelar in vid utskicken, ex. så finns det olika sätt att anmäla 

och det är inte alltid som LKC får kännedom om brottet. LKC sänder ut 

sms:en i mån av tid, är det så att de har väldigt mycket inkommande jobb 

så kan det hända att det inte är möjligt att sända ut sms. Andra faktorer 

som spelar in är också om brottet är färskt eller om brottet är upptäckt 

någon dag senare. I det senare fallet så kan man ex. nämna inbrott i 

fritidshus som ofta upptäcks när man kommer tillbaka till fritidshuset efter 

några dagar eller veckor beroende på hur ofta man vistas där. 

 

Försök att se sms:en som varningar om att det är något som är på gång i 

vårt län även om brottet inte hänt i Erat område samt att sms:en i första 

hand handlar om brotten i och kring vårt boende. 

 

Sms:en är en bonus i grannsamverkan och inte det primära i vårt arbete 

som ska vara brottsförebyggande. Slutligen så konstaterade vi att vi lär oss 

hela tiden hur vi ska arbeta med alla verktyg som vi använder i 

grannsamverkan och vi får inte glömma bort att vi är många inblandade 

inom polisen som ska få rutin på det här. 

 

2. Informationen i det egna området samt till intilliggande områden: 

Grunden i GSV är att vi ska känna oss trygga och säkra där vi lever och 

bor. Upptäcker man något som inte verkar stå rätt till så varna varandra 

grannar emellan och skicka samtidigt ett tips till polisen. Ett exempel kan 

vara att man misstänker att en ”dörrknackare” inte har rent mjöl i påsen 

eller en okänd bil som har börjat cirkulera i området. Lägg gärna till 

kontaktombuden i närliggande områden i sändlistan. Skicka mail till GSV så 

får Ni hjälp med deras mailadresser. Uppmana grannarna att även de är 

aktiva i det här arbetet så alla känner sig trygga och delaktiga. Viktigt är 

att kontaktombuden sänder vidare informationen de får från polisen till 

grannarna så blir feedbacken från grannarna förhoppningsvis bättre. 

 

3. Kontaktombuden vill uppmana alla som är med i grannsamverkan att se till 

att de har lämnat aktuella mailadresser och mobilnummer till sina 

kontaktombud. 
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Om Ni har några frågor till de övriga som medverkade på träffen så kommer deras 
namn igen nedan, frågorna skriver ni till grannsamverkans mailadress som vi sedan 
vidareförmedlar. 
 

- Sten Holmberg, ordförande SSF Lokalstyrelse i Jämtland 

- Anna-Lena Söderberg, SSF Lokalstyrelse i Jämtland 

- Anders Dahlén, SSF lokalstyrelse i Jämtland 

- Jan Larsson, SSF lokalstyrelse och ordförande i Brandskyddsföreningen 

Jämtland 

- Carina Bengtsson, SSF lokalstyrelse i Jämtland 

- Patrik Jonsson, chef Närpolisområde city 

- Per Thelin, brottssamordnare, Länskrim 

- Rolf Pehrson, Folkhälsosamordnare Krokoms kommun 

 
 
 
Mvh 
Birgitta Persson 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


