
Regelverk och Policy Nattvandrarna Sverige

● Nattvandrarna
○ Ger sig på de ungas initiativ tid till att lyssna och prata med barn och unga -

utan att vara fostrande, fostrandet överlåts till vårdnadshavare.
○ Hjälper utsatta barn och unga – helst genom deras vänner och familj, vid

behov samt möjlighet lyssna av med den unges vänner vem som vid behov är
mest lämpad att kontakta.

○ Kan vid behov följa en ungdom hem, i sådant fall skall alltid minst två
vandrare följa med, helst inte två av samma kön.

○ Ser alltid allas lika värde oberoende av kön, ålder, bakgrund, läggning och
etnicitet.

○ Är synliga och observerar.
○ Undviker att gå in i fysiska oroligheter.
○ Tillkallar adekvat hjälp om det krävs.

● Vid vandring går Nattvandraren
○ Alltid i gul jacka/gul softshellväst eller gul varselväst.
○ Minst två vandrare
○ Helst inte fler än fyra vandrare per grupp, vid t.ex. sex personer är det

lämpligare att gå i två grupper.
○ I det offentliga rummet t.ex. på gator, i bussar eller på tåg.
○ I de fall det är passande och tillåtet närvarar nattvandrarna på t. ex.

ungdomsfester, pubar och liknande.
○ Inte in på privata evenemang utan tillåtelse.

● En Nattvandrare ska
○ Vara minst 25 år. (Person mellan 18-25 år kan deltaga som Ungvuxen

vandrare enligt riktlinjer för detta).
○ Person mellan 18-25 år kan deltaga som Ungvuxen vandrare enligt riktlinjer

för detta

● En Nattvandrare får och ska inte
○ Nyttja eller ta med alkohol/droger i organisationens kläder eller under

vandring.
○ Aldrig nattvandra påverkad eller i en doft av alkohol.
○ Ha med sig husdjur under vandring.
○ På något sätt utge sig för att vara en myndighetsperson.
○ Konfiskera eller ta alkohol.
○ Nattvandra ensam.
○ Röka i den för kvällen lånade gula jackan eller västen, ej heller i närhet av

ungdomar.
○ Prata med andra vuxna, föräldrar, anhöriga eller liknande om vad som händer

under nattvandringen, om fallet inte är så att den unge ber om detta.
○ Utsätta sig själv för risker.
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● En Nattvandrargrupp
○ Kan sammansättas av frivilliga från andra nattvandrargrupper/föreningar.
○ Ska bestå av minst två personer, helst av båda könen.
○ Om möjligt vara blandad utifrån t.ex. kön, ålder, bakgrund och etnicitet.
○ Har kommunikation kring vem som gör vad innan vandringen påbörjas.
○ Har minst en i gruppen som har genomgått Nattvandrarnas grundutbildning

alternativt har tillräcklig erfarenhet. I annat fall skall gruppen informeras av en
behörig kring vad som gäller.

● En Gästvandrare
○ En person som t.ex. provar på, aldrig vandrat tidigare eller från t.ex.

myndighet skall alltid bära en “gästvandrarväst”.
○ Måste vid vandring gå med minst två ordinarie vandrare.

● Organisationen
○ Äger rätten att utesluta medlem, grupp eller förening som ej följer policy och

regelverk - slutgiltigt beslut tas av organisationens styrelse.
○ Utgår ifrån franchise liknande modell inom ramen för organisationen som

äger konceptet. Därav följer att alla föreningar/grupper har samma
uppsättning regelverk, rekommendationer och policys. Om
föreningen/gruppen fyller på konceptet, väljer den att göra detta med eget
ansvar i förhållande till konceptet som helhet. Ändringar får ej ske som går
emot organisationens regelverk, policys och rekommendationer.

○ Organisationen lägger stor vikt på att övervägande vara finansierade genom
det sponsringsavtal organisationen har, samt sponsring från kommuner
fonder och privata gåvor. För annan sponsring se regelverk kring sponsring.

● Organisationens
○ Logga skall användas och får inte ändras på något sätt.
○ Underlag med t.ex. överenskommelser, utbildning, regelverk, policys med

mera uppdateras löpande. Det är var och ens ansvar att genom
organisationens hemsida eller kansli säkerställa om förändring skett.

Vid osäkerhet kring vad som är gällande, kontakta organisationens kansli genom
info@nattvandrarna.se

Ovanstående regelverk och policy gäller under alla uppdrag i organisationens namn.
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