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1 Inledning 

Genom vuxenengagemang skapas trygghet för barn och ungdomar i det offentliga rummet. 

Det ger i sin tur ett tryggare och varmare samhälle för oss alla. Nattvandring handlar om att 

vara där och visa omtanke. Många av de ungdomar som är ute under kvällar och nätter 

saknar trygga vuxna.  

Nattvandring syftar till att skapa trygghet i samhället för barn och ungdomar och bidrar till 

att ungdomar ska ha en plats i det hållbara samhälle vi vill skapa. Nattvandring behövs och 

är ett värdefullt inslag i Nykvarns kommun trygghetsskapande arbete.  

Kommunstyrelsen delar en gång per år ut pris till tre skolklasser som ökat den upplevda 

tryggheten i Nykvarns kommun genom nattvandring. 

2 Syfte 

De tre priserna syftar till att skapa trygghet för medborgare, unga som vuxna och öka 

medvetenheten kring trygghet hos skolungdomar i högstadiet.  

3 Kriterier  

De tre priserna delas ut till tre klasser i årskurs 7, 8 eller 9 i Nykvarns kommun. Priserna 

tillfaller klasskassan. 

De tre priserna delas ut till tre klasser som genom en ökad förståelse för trygghet och 

trygghetsskapande åtgärder har engagerat vårdnadshavare till att nattvandra. 

Nattvandringen ska syfta till att öka den upplevda tryggheten i Nykvarns kommun.  

4 Pris 

Priserna för nattvandring kommer att vara baserat på andel elever som har minst en 

förälder som är ute och nattvandrar i årskurs 7, 8 eller 9. Där de klasserna med störst andel 

elever vars förälder nattvandrat under läsåret kommer tilldelas de tre priserna i nedstigande 

ordning. 

Förstapris på 10 000 kr, andrapris på 5 000 kr och tredjepris på 2 500 kr delas ut senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i maj. 

5 Information till nattvandrare 

Kommunens säkerhetsavdelning ansvarar för att årligen informera om hur nattvandring 

bör organiseras. 
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6 Giltighet  

Riktlinjerna gäller från och med 2021-02-16, det första priset delas ut december 2021. 

Prisets effekt och riktlinjerna ska utvärderas efter prisutdelning år 2024. 

NYKVARNS KOMMUN 

Besöksadress: Centrumvägen 24 A 

Postadress: 155 80 Nykvarn 

Telefon: 08-555 010 00 

Fax: 08-555 014 99 

www.nykvarn.se 


