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Tjänsteskrivelse

Bidrag för trygghetsvandringar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upplägget och delegerar till kommundirektör att fatta 
beslut om fördelning av medel till föreningar  (sammanlagt max 100 000) för 
trygghetsvandring/eftermiddagsvandring inför sommaren 2020.

Ärendet i korthet
Under sommaren finns ett ökat behov att vuxennärvaro runt om i Vallentuna mot 
bakgrund av människors ändrade rörelsemönster utifrån covid-19. Fler invånare 
bedöms stanna hemma och en del av de aktiviteter som normalt sett anordnas är inte 
möjligt att anordna. 
En ökad närvaro av trygga vuxna bedöms kunna minska risken för skadegörelse, 
missbruk och våld i våra ungas närmiljö. Kommunledningskontoret föreslår att 100 
tkr av medlen avsatta för trygghetsåtgårder inom Tryggare Vallentuna används för 
trygghetsvandring/eftermiddagsvandring, i syfte att öka vuxennärvaron enligt bifogat 
koncept.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektör att fatta beslut om fördelning mellan potentiella aktörer, i enlighet 
med bilagan, i syfte att uppnå ökad vuxennärvaro. Kommundirektör kan 
vidaredelegera beslut enligt kommunallagen, även det är då ett delegationsbeslut.

Bakgrund
Som kompletterande åtgärder planeras väktarinsatser. Fritidsförvaltningen ser även 
över möjligheten att öka fältinsatserna. Ordningsvakter finns bara möjlighet att 
använda i Vallentuna centrum och Tellusområdet, och förutsätter att förlängt 
ordningsvaktstillstånd beviljas. Inför sommaren bedöms dock behovet av 
vuxennärvaro i stor utsträckning vara i andra områden.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-05-25

DNR KS 2020.168 
SID 2/2

Ska expedieras till
Fritidsnämnden
Akt
Tryggare Vallentuna



FÖRSLAG 1 – TRYGGHETSVANDRING/ EFTERMIDDAGSVANDRING 
Syfte: Öka vuxennärvaron 
Kostnad: 100 000 (10 föreningar får 10.000)
 
Info till School soft och hemsida: 
Öka vuxennärvaron – trygghetsvandra och få pengar till din förening eller klasskassa 
En ökad närvaro av trygga vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra 
ungas närmiljö. 
 
Under sommaren finns ett ökat behov att vuxennärvaro runt om i Vallentuna. Som vuxen är du en 
viktig förebild och genom att delta i trygghetsvandringen är du med och skapar trygghet för 
kommunens ungdomar. Därför finns det nu bidrag som ni som klassföräldrar eller förening kan ansöka 
om. 

Vad innebär det att trygghetsvandra?
Som trygghetsvandrare är du en extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen 
eftermiddags- och kvällstid. Huvudsyftet är att skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i 
miljöer där ungdomar rör sig. En ökad närvaro av vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och 
våld i ungas närmiljö.

Att trygghetsvandra är också ett sätt att lära känna ungdomarna i Vallentuna och få större insikt i hur 
det är i vår kommun.

Vad innebär bidraget?
Bidraget innebär att 4 vuxna över 20 år från varje förening/klass under 10 stycken eftermiddagar 
(måndag – torsdag) mellan vecka 24-34, trygghetsvandrar runt om i Vallentuna kommun. 

Vem kan söka bidraget?
Förening som finns med i Vallentuna kommuns föreningsregister, eller en skolklass från någon av av 
skolorna i Vallentuna kommun. Klassen behöver ha ett registrerat kontonummer? 

För att ersättning ska betalas ut ska minst fyra personer, i åldern 20 år eller äldre, trygghetsvandra 10 
eftermiddagar/kvällar mellan klockan 17 - 21.

Om antalet ansökningar överstiger 10 stycken tilldelas trygghetsvandring via lottens hjälp.

Förening med antagen drogpolicy får förtur vid tilldelning av trygghetsvandring.

Hur stort är bidraget? 
De föreningar/klasser som uppfyller uppdraget får 10 000 kr utbetalt till föreningens konto i 
september.

Bidraget betalas sedan ut till förening/ klass som ansökt, beviljats och genomfört trygghetsandringen.

ALTERNATIV
Vid genomförd nattvandring i enlighet med kriterierna ersätts föreningen/klassen med 1000 kronor per 
tillfälle. Ersättningen betalas ut i efterhand i september. 

Hur anmäler vi ett intresse?



Om din förening/klass är intresserade av ett sådant samarbete under sommaren 2020 så anmäler ni 
ert intresse till therese.eriksson@vallentuna.se senast den februari.

PRAKTISK INFO 
Den trygghetsvandrande föreningen/klassen ställer upp med fyra stycken personer (20 år och uppåt) 
och utser en kontaktperson inom gruppen som samordnar vandringen under sommaren. 

Då enhetschefen för Ung Fritid meddelat att Fritidsgården Mega inte alltid kommer att vara öppet och 
inte kan vara en central plats för inlämning/utlämning är förslaget att 
- Varje eftermiddag kl 16:30 hämtar de som ska ut och vandra sina västar i Kontaktcenter samt får 

en kort info med karta över platser där ungdomar kan tänkas hänga. När vandringen påbörjas 
smsar en av personerna till trygghets- och folkhälsosamordnare – med ordet START.

När vandringen avslutas smsas trygghets- och folkhälsosamordnare igen och västarna läggs in i 
brevlådan till gamla receptionen. Internservice plockar ut dem därifrån samt lämnar dem till 
kontaktcenter. 

mailto:therese.eriksson@vallentuna.se
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