Information till föreningarna inför trygghetsvandring sommaren 2020
Syftet med uppdraget är att det ska finnas vuxennärvaro, medmänskligt stöd och
social trygghet, främst mot unga, i prioriterade områden under kvällstid.
Ditt förhållningssätt vid trygghetsvandring
Du ska respektera de du möter, vara en positiv förebild och ta dig tid till att lyssna,
prata, och finnas till hands. Du ska våga vara vuxen och sätta gränser utan att gå över
gränsen. Lyssna på och prata med de du möter, ge råd inom ramen för sunt förnuft.
Viktigt att veta för dig som trygghetsvandrare
Som trygghetsvandrare har du inga speciella rättigheter, utan följer lagstiftningen som
medborgare.
Det är viktigt att du som trygghetsvandrare inte missbrukar alkohol eller droger och är
nykter under vandringen. Du tar avstånd från våld och främlingsfientlighet och
respekterar allas lika värde. Du sprider inte ideologiska eller religiösa uppfattningar. Du
är trygg och harmonisk och anser att konflikter löses bäst genom dialog, inte genom
våld eller hot.
Som trygghetsvandrare har du ingen rättighet att beslagta något från en annan person,
som till exempel droger eller alkohol. Endast polis får göra detta. Låna aldrig ut
cigaretter eller pengar. Du har heller ingen rättighet att visitera en annan person. Som
trygghetsvandrare kan du däremot informera om det skadliga i att dricka alkohol samt
tobak och narkotikaanvändning. Hittegods lämnas till polis.
Enligt lag har inte trygghetsvandrare någon tystnadsplikt. Beroende på vad du som
trygghetsvandrare får höra eller se, kan denna information stanna mellan er parter eller
förmedlas vidare. Det är en övervägning du själv får avgöra, men utgå ifrån berörd
persons bästa. Känner du dig osäker kan du kontakta polis för rådgivning.

Förhållningssätt utifrån Folkhälsomyndigheten och Covid 19
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation är det viktigt att hålla distans, minst 2
meter, till de du möter för att undvika smitta. Använd handsprit och om tillfälle ges vid
vandringen passa på att tvätta händerna.

Rutiner för gruppen som trygghetsvandrar


Presentera er för varandra i gruppen, läs igenom detta dokument och säkerställ
att alla har förstått uppdraget, syfte och förhållningssätt.



Skriv in aktuella telefonnummer i era telefoner om ni skulle behöva rapportera
in skadegörelse, göra orosanmälan eller rapportera annat till olika myndigheter.



Använd de speciella reflexvästar som föreningen har fått inför uppdraget som
trygghetsvandrare. I övrigt rekommenderar vi att ni använder era
föreningskläder. Klä er efter väder så ni håller er varma och torra.



Utse en ansvarig i gruppen och vandra helst ihop. Om ni delar upp er så bestäm
detta innan ni börjar att vandra.



Majoritetsbeslut gäller. Är ni oense om vad som ska göras i en särskild situation
så bestämmer majoriteten.

Inför avslut av vandringen:
Avsluta vandringen med att gå igenom kvällen, ta upp eventuella frågor som kan ha
dykt upp eller varför ni agerade som ni gjorde i en viss situation. Det är viktigt även om
inget särskilt har hänt. Ingen skall gå hem med frågor obesvarade. Skriv ner era
reflektioner och svara på nedan frågor. Maila dessa till klf-est@halmstad.se :
- Datum och förening
- Vilken/vilka målgrupp/-er och ålder såg/pratade ni med under kvällen?
- Har ni rapporterat något till någon myndighet under kvällen?
- Övriga reflektioner
Om något händer:
- Ring 112 vid akuta situationer till exempel pågående brott, oro för en ungdom,
brand eller sjukdom. Är inte oron av akut natur kan anmälan ske nästkommande
vardag till mottagningsenheten på tfn 035-137888.
- Polisen har en länk för att rapportera skadegörelse via en e-tjänst.
https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/anmal-skadegorelse/

-

Iaktta, ingrip inte. Sätt alltid gruppens säkerhet främst. Agera efter egen
förmåga. I många fall är det bättre att kalla på hjälp via 112 och vara behjälplig
genom att ta ett väldigt bra signalement på gärningspersonen eller kanske följa
efter på behörigt avstånd.

Information från polisen
Nödvärn
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.
Envarsgripande
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.”
Vid frågor gällande trygghetsvandring kan mail skickas till klf-est@halmstad.se
eller ring dagtid till: 035-13 70 00
Tack för att du och din förening är med och bidrar för en ökad trygghet i
sommar!
Med vänlig hälsning Halmstads kommun och polisen i Halmstad

