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Under kvällar och nätter kan det upplevas otryggt att vistas ute, därför kan det kännas bra att det finns
andra människor ute som har koll och kan finnas till hand som det skulle behövas. Nattvandrare vistas ute
kvällar och nätter och bidrar till en ökad trygghet för både ungdomar och andra vuxna.
Nattvandrarna i Kungsbacka är lokalt förankrade med kunskap om närområdet och eventuella
problemområden som kan finnas. På så vis kan vi arbeta kunskapsbaserat och ta hjälp av varandras
erfarenheter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Var brukar ungdomarna vistas, hur rör de
sig, finns det speciella personer som är viktigt att hålla ett extra öga på?

Nattvandring är ideell och ansvaret ligger främst hos det lokala ombudet för nattvandringen i respektive
område. Ombudet ska motivera och engagera nattvandrare, agera länken mellan nattvandrare och
kommun/polis samt sprida information som tillges. De närvarar också vid ombudsträffar tillsammans med
den kommunala samordnaren samt polisen. Ombudsträffarna hålls fyra gånger per år.
2020 finns nattvandring i följande områden: Åsa, Onsala, Frillesås, Kullavik, Särö, Fjärås samt centrala
Kungsbacka.
Det lokala brottsförebyggande rådet för Kungsbacka kommun finns som stöd för nattvandringen i
Kungsbacka. Den kommunala samordnaren hjälper till med utbildningar, beställning av jackor,
informationsspridning samt tryck av broschyrer. Tillsammans med polisen arrangeras informationsträffar
två gånger om året på polisstationen för de som är intresserade av att börja nattvandra. Där får nya
nattvandrare information om alkohol och narkotika samt hur du som nattvandrare får agera.

•

Nattvandringen är ideell och sker på eget engagemang. Du som nattvandrar bidrar med trygghet i
ditt närområde och agerar som en förebild och stöd för de människor som vistats ute kvällstid och
nattetid.

•

Du finns där för att skapa förtroende, hjälpa, stötta och föregå med gott exempel. Respektera de du
möter, ta dig tid att lyssna, prata, medla och ge råd. Vara medmänniska och inte agera polis, vakt,
socialarbetare eller annan myndighetsperson.

•

Du som nattvandrar ska ha fyllt 25 år och ska använda nattvandringsjackan så att det är lätt att
känna igen dig.

•

Det är viktigt att du som nattvandrare inte missbrukar alkohol eller droger. Du tar avstånd från våld
och främlingsfientlighet och respekterar allas lika värde. Du är trygg och harmonisk och anser att
konflikter löses bäst genom dialog, inte genom våld eller hot.

•

Nattvandra aldrig ensam. Var alltid minst två, gärna fler.

•

Vid nödsituation eller olycksfall ska du alltid ringa 112.

•

Som nattvandrare har du inga speciella rättigheter, utan följer lagstiftningen som medborgare.

•

Du som nattvandrare har rätt att anmäla till socialtjänst eller polis om man skulle känna oro över en
person. Anmälan görs då av dig som privatperson, men det går också att tipsa polisen anonymt.

•

Du får inte jaga eller följa efter personer.

•

Som nattvandrare har du ingen rättighet att beslagta något från en annan person, som till exempel
droger eller alkohol. Hittegods lämnas till polis. Du har heller ingen rättighet att visitera en annan
person. Som nattvandrare kan du däremot informera om det skadliga i att dricka alkohol samt
tobak och narkotikaanvändning.

•

Om våld skulle uppstå är det i en nödsituation tillåtet att använda sig av våld för att försvara sig
själv eller någon annan. Du får dock inte bruka mer våld än situationen kräver och polis ska alltid
kontaktas. Detta kallas rätt till nödvärn och kan brukas vid påbörjat eller överhängande angrepp.
Påbörjat är när händelsen redan inletts, till exempel pågående slag mot en person. Överhängande
är precis innan det sker, till exempel om någon höjer en näve eller tar sats.

•

Du har rätt att gripa eller omhänderta en person om brottet personen begått ger fängelsestraff, om
personen är efterlyst, blir tagen på bar gärning eller flyende fot. Detta kallas envarsgripande. Om
detta skulle inträffa är det viktigt att personen överlämnas till polisen snarast. Tänk alltid på din
egen säkerhet innan ett envarsgripande. Rättegångsbalken 24 kap. 7 § lyder:
”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende
fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall
skyndsamt överlämnas till närmaste polisman.”

•

Enligt lag har inte nattvandrare någon tystnadsplikt. Beroende på vad man som nattvandrare får
höra eller se, kan denna information stanna mellan parterna eller förmedlas vidare. Det är en
övervägning varje nattvandrare själv får avgöra, men utgå ifrån berörd persons bästa. Känner du
dig osäker kan du kontakta ditt lokala nattvandringsombud, kommunala samordnaren eller polis.

