Österåker, april 2019

Nattvandringen i Österåkers kommun
2014 tog kommunen över ansvaret för nattvandringen i Österåker. Tidigare var det
Rotary som bedrev den i form av att skolklasser blev tilldelade en kväll under perioden
sista april till mitten av juni samt mitten av augusti till sista september.
För att utveckla nattvandringen så att man dels kunde nattvandra hela året, dels att fler
skulle kunna nattvandra, bestämdes att från hösten 2014 införa att ideella föreningar
eller skolklasser skulle anmäla intresse för att nattvandra. Ersättning bestämdes till 250
kr/individ med ett minimikrav på att det var minst 3 personer som nattvandrade och att
de var över 20 år. Kommunen samarbetar med riksorganisationen nattvandring.nu.
Från 2015 har nattvandringen stadigt växt och föreningar hör av sig för att boka in sig.
Skolklasser har fortfarande möjlighet att boka in sig. Vid flera tillfällen har vi haft
förstärkning av nattvandringen med flera föreningar och skolklasser inbokade samma
kväll. Under 2018 prövade vi även att man får ha hund med sig.
En viktig del i nattvandringen är den rapport som kommer till Trygg i Österåker efter
varje nattvandringstillfälle. Genom den får vi en fördjupad kännedom om var kommunens
ungdomar befinner sig och vad är det som händer på kvällarna. Den informationen kan vi
även sprida till andra berörda.
Vaktbolaget har en central roll för nattvandringen. De startar upp, stöttar och avslutar
nattvandringen. Det har varit en trygghet för nattvandrarna att veta att det finns hjälp att
få om det behövs.
Nattvandringen engagerar många. Under åren har vi fått in sponsring från bl. a. Börje
Johanssons bil AB, Cirkel K samt vid enstaka tillfällen lokala företag. Socialtjänsten bistår
med nattvandringslokal. Sedan 2018 sponsrar Armada nattvandringen med 20 000 kr per
år.
I utvärderingar säger ungdomarna att de överlag är positiva och att de känner sig trygga
med att vuxna är ute. Ibland har det kommit kommentarer om att nattvandrarna lägger
sig i och är lite för nyfikna. Idag är nattvandringen känd bland våra ungdomar och de
söker upp vuxna när det har behov av stöd och hjälp.

Statistik
År

Antal personer

Antal tillfällen

Utbetald summa

2014

267

2015

552

60

169 000

2016

650

81

204 750

2017

884

88

275 750

2018

945

92

298 000

85 000

