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Kommunledningsförvaltningen Ärende: KS/2022:00339 

 20 maj 2022 

Samverkansöverenskommelse mellan Botkyrka 
kommun, Botkyrkabyggen AB och 
riksorganisationen Nattvandrarna Sverige 
 
Mellan nedan angivna parter har följande 
samverkansöverenskommelse upprättats: 

 
Botkyrka kommun 
Munkhättevägen 45 
147 85 Tumba 
Organisationsnummer: 212000–2882  

 
Botkyrkabyggen AB  
Tumba Torg 101 
147 21 Tumba  
Organisationsnummer: 556064–6191 
 
Nattvandrarna Sverige 
Södra Kungsvägen 51 
522 34 Tidaholm  
Organisationsnummer: 802017–9209 
 

1. Bakgrund 
Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Botkyrka nattvandrarna (anslutna 
till riksorganisationen Nattvandrarna Sverige www.nattvandrarna.se) har 
under de senaste åren efterfrågat en utveckling i samverkan på lokal nivå. 
Den gemensamma tanken är att nattvandringens insatser ska vara en del av 
det lokala förebyggande arbetet.  

Det finns ett behov av att skapa en likvärdig relation till de olika lokala 
grupperna som uppstår i kommunen. Sedan många år tillbaka har flera 
nattvandragrupper funnits i Botkyrka men det har saknats en struktur om hur 
kommunen och Botkyrkabyggen ger stöd och kring vad. Därmed tanken att 
skapa en central överenskommelse som dikterar förutsättningar för alla 
grupper på likvärdig viss.  

Våren 2021 tog Paola Vaerlien, områdesstrateg för Tumba-Grödinge 
kontakt med Helene Jaktlund, viceordförande i Nattvandrarna Sverige och 
Gilbert Hällström, ordförande Botkyrka nattvandrarna för ett möte. Detta 
blev starten till arbetet för att skriva en icke ekonomisk 
samverkansöverenskommelse där även Botkyrkabyggen ingår. I 

http://www.nattvandrarna./
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överenskommelsen redovisas hur samarbetet sker mellan riksorganisationen 
Nattvandrare Sverige, Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun.  

Det behövs flera som engagerar sig och ansluter sig till nattvandringen. 
Genom tydliga former och strukturer hoppas Botkyrka kommun, 
Botkyrkabyggen och Nattvandrarna skapa goda förutsättningar för detta. 
Som nattvandrare är man exempelvis ute vid riskhelger, skollov och 
festivaler. På detta sätt hoppas vi kunna etablera en bättre samlad 
nulägesbild, förmedla förebyggande tips, information om hjälp och stöd 
samt informera om tobak, alkohol och narkotika, både i samverkan med 
Botkyrkas trygghet- och säkerhetsarbete och andra förebyggande arbeten 
som riktar sig till ungdomar. 

 

2. Organisation  
 

Effektiv samordning för trygghet (EST) 

Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och Polisen arbetar tillsammans 
trygghetsfrämjande, brottsförebyggande samt alkohol- och 
drogförebyggande med barn och unga i fokus.  

Samarbetet genomförs enligt metoden EST där varje vecka sammanställs en 
nulägesbild i form av veckorapport som bland annat tydliggör vilka platser i 
kommunen (hot spots) kräver extra uppmärksamhet. Syftet är att öka 
tryggheten, förebygga brott eller upptäcka riskbeteende bland unga, bland 
annat kopplade till narkotika. Samarbete inkluderar även andra aktörer ur 
civilsamhället, inte minst nattvandrare. EST-arbete blir paraplyn till detta 
samarbete. 

Nattvandring 

Nattvandrarna har som mål att bibehålla en hållbar närvaro i Botkyrka 
kommun och vara en del av det förebyggande arbete.  

Nattvandrarna: 

• Finns för Sveriges ungdomar, skapar trygghet och tilltro 
• Är vuxna som bryr sig, lyssnar och ser ungdomen, som kan skapa 

gränser och ge stöd och hjälp när det behövs 
• Förebygger drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och 

skadegörelse 
• Finns ute kvällar och nätter på fredagar och lördagar samt på 

festivaler och högriskhelger 
• Bildar opinion för att visa på nattvandringens betydelse för barn och 

ungdomar 
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• Verkar för att alla nattvandrarföreningar garanteras inflytande och 
gemenskap 

• Stödjer regioner och medlemsföreningar i deras relationer till 
omvärlden 

• Arbetar för att utveckla organisationen och höja den gemensamma 
kvaliteten på organisationen 

• Informerar och utbildar föreningarna om regelverk, etiska regler, 
rättigheter och skyldigheter som nattvandrarorganisation 

• Är och skapar gemenskap och trygghet.  
Källa: Om oss - Nattvandrarna 

Som grund för verksamheten inom Nattvandrarna Sverige såväl som inom 
de lokala nattvandrargrupperna ska ligga en värdig och jämställd 
människosyn oavsett hudfärg, kön, religion, sexuell läggning, etnisk- 
och/eller kulturell bakgrund.  

Arbetet anpassas utifrån de lokala förutsättningarna och grunden är idag att 
nattvandringen ska vara kostnadsfritt för kommuner så långt det är möjligt. 

3. Syfte och mål 
 

• Syftet med denna samverkansöverenskommelse är att Botkyrka 
kommun, Botkyrkabyggen AB och Nattvandrarna Sverige, 
tillsammans, utvecklar en modell för det lokala samarbetet som 
utgör en del av det ordinarie förebyggande arbetet i Botkyrka 
kommun. Denna överenskommelse utgör ramen.    
 

• Första mål är att engagera fler vuxna som ansluter sig till 
nattvandring och som verkar i Botkyrka kommun, till exempel 
genom lokala grupper under Nattvandrarnas paraply. 
 

• Andra målet är att under överenskommelsens paraply, skapa en god 
miljö för nattvandrare. Genom anslutning till någon av 
nattvandringsorganisationer är alla nattvandrare försäkrade och 
erhåller utrustning som jackor med mera.  
 

• Tredje målet är att testa nya metoder och utvärdera dessa.  
 

4. Åtaganden  
 

Botkyrkabyggen: 

• Lokal för förvaring av jackor och uppsamling i Botkyrkabyggens 
lokala hubbar.  

https://nattvandrarna.se/om-oss/
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• Delta i framtagandet och utveckling av nya metoder tillsammans 
med övriga samarbetsparters.  

 

Botkyrka kommun  

• Trygghet- och säkerhetssamordnarna skickar lägesbeskrivningar 
veckovis till lokala (aktiva) representanter för Nattvandrarna. 
Nattvandrarna får även inloggning till rapporteringssystemet 
Embrace.  

• En representant från trygghet och säkerhet går igenom EST 
tertialrapport/årsrapport 3 gånger per år. Detta genomförs i 
månaderna januari, maj och september med representanter från 
nattvandringsgrupperna. 

• Samordning med kultur och fritidsförvaltningen så att nattvandrarna 
får en bra kontakt med fritidsgårdarna och med syfte att skapa 
igenkänning mellan nattvandrarna och barn/ungdomar och en bättre 
närvaro där ungdomarna finns.  

• Trygghets- och säkerhetssamordnarna anordnar två årliga träffar där 
grupperna får möjlighet att utbyta kontakter, erfarenheter och 
utveckla samarbetet sinsemellan. 

• Att ta fram kompletterande utbildningar vid behov. 
 

Nattvandrarna 

• Regelbunden kontakt och avstämningar vid behov med 
områdesstrateg samt trygghetssamordnarna. 

• Nattvandrarna använder EST-veckorapport som utgångspunkt för 
vandringarna och prioritera sin närvaro därefter. 

• Nattvandrarna tillsammans med lokala nattvandrarna ser till att 
genomföra årliga inbjudan till kurser som föreningen erbjuder utan 
kostnad för någon part.  

• Nattvandrarna ska också vara delaktiga om flera lokala grupper inom 
Botkyrka kommun vill etableras i Botkyrka.  

• Erfarna nattvandrarna ser till att nya grupper förstår innebordet av 
samverkansöverenskommelsen samt uppföranande enligt 
föreningens värderingar och stadgar samt information om 
säkerhetsrutiner. 

• Vidare deltar Nattvandrarna vid informations- och 
inspirationsträffar, som mentor för eventuella nya grupper. 
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5. Godkännande av överenskommelsen 
Överenskommelsen har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var  
sitt. Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att alla parter avser att 
följa den. Det är fritt att lämna överenskommelse för alla parter. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Daniel Brodin   
Verksamhetschef   
Nattvandrarna Sverige 

Pernilla Vera 
Trygghet- och säkerhetsdirektör 
Botkyrka kommun 
 

 
 
 
 

 

Charlotte Ekfeldt 
Affärsutvecklingschef 
Botkyrkabyggen AB 
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