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Information till dig som ska föreningsvandra på stan 

Allmänt 

Föreningsvandringen riktar sig till dig som är medlem i en förening i Värnamo kommun. Du 

som ska medverka i föreningsvandringen bör vara minst 23 år och vara väl orienterad i 

samhället.  

Din roll som föreningsvandrare 

Din roll som föreningsvandrare är att vara en extra trygg vuxen på platser där ungdomarna 

befinner sig. Kom ihåg att ungdomarnas kontakt med dig som föreningsvandrare är frivillig. 

Stöter ni på ungdomar som inte vill prata med er så behöver dom inte det och ni går bara 

vidare. Det är er närvaro som är viktig och detta kan leda till exempelvis minskad 

skadegörelse och Kriminalitet. Många gånger räcker det med att ni som föreningsvandrare 

gå förbi och säger hej, vilket medvetandegör er närvaro och skapar förtroende.  

Viktigt att tänka på är att du som föreningsvandrare representerar Värnamo kommun, och 

ska vara en förebild för de ungdomar som du möter. Vilket innebär att du ska använda de 

kläder som du tilldelas innan vandringen som tydliggör att du arbetar för Värnamo kommun. 

Du ska även tänka på ditt förhållningssätt, hur du använder ditt språk gentemot ungdomar. 

Du ska heller inte röka eller snusa under vandringen. Utöver detta ska föreningsvandrare 

inte närvara om man är påverkad av alkohol eller narkotika.  

 

Praktisk information 

Föreningsvandringen kommer främst att äga rum i centrala Värnamo. Fältsekreterarna 

kommer att möta upp och gå igenom en del praktiska saker innan vandringen startar, då 

platser ungdomar befinner sig varierar.  Ni kommer att få ytterjackor som är väl märkta så 

ungdomarna vet att ni arbetar för Värnamo Kommun. Efter avslutat arbetspass återkopplar 

föreningsvandrarna till fältsekreterare och vi går gemensamt igenom kvällen och det som ni 

iakttagit. Givetvis finns fältsekreterare tillhands under kvällen om det är några funderingar 

eller att ni känner oro kring något.  

Förslag på platser att besöka  

-Bredasten, viktigt att cirkulera på bägge sidorna 

-Coop 

-Kärnan 

-Storgatsbacken 

-Prostsjön 

-Osudden 



-Konstgräset, gröndal 

-Citygross 

Det är lika viktigt att ni syns emellan dessa platser, det viktigaste är er närvaro och att ni syns 

ute på stan. Platser som kan vara viktiga är även skolgårdar.  

Kontakt Fältsekreterare 

Maria Rydbeck: 072-1439274  

Jennie Torstensson: 079-0621272 

 

Bilaga 1 

Befogenheter 

Det är som sagt viktigt att du som föreningsvandrare förstår att du inte är polis och därmed 

inte skall utsätta dig själv eller någon annan för farliga situationer. Er uppgift är att vara 

trygga vuxna för ungdomarna. Skulle ni komma till en plats där det förekommer våld eller 

hot är det inte meningen att ni skall ge er in i detta utan avvakta på håll och kontakta polisen 

på 112. Avvakta alltid, ge er inte in i något som verkar farligt och tillkalla polis vid behov. 

Kommer ni till situationer där det förekommer berusade ungdomar eller fester kontakta 

fältsekreterare eller polis.  

De befogenheter du har som vuxenvandrare är samma som privatpersoner, i dessa ingår 

nödvärn och envars gripande. Dessa skall dock endast användas vid undantagssituationer!  

Nedan förklaras vad som menas med nödvärn och envars gripande och det är viktigt att du 

som föreningsvandrare tar del av denna information.  

Viktigt! Du som vuxenvandrare förväntas aldrig ge dig in i situationer som uppfattas hotfulla 

eller våldsamma. Tillkalla i dessa fall polis! Det är deras jobb att hantera sådana situationer, 

och därför överlåter vi sådana situationer till dem.  

Nödvärn  

Nödvärn är en grund för ansvarsfrihet, i brottsbalken stadgas följande om detta.  

Brottsbalken  

24 kap. 1 § 1 st.  



”En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till 

angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är 

uppenbart oförsvarlig”.  

24 kap 1 § 2 st. 

”Rätt till nödvärn föreligger mot 

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 

2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar 

gärning, 

3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller  

4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458)”.  

Dessa fyra punkter anger när det är tillåtet att använda sig av nödvärn men viktigt att tänka 

på att den handlingen man utför måste stå i proportion till det angrepp som riktas mot dig. 

Envars gripande 

I 24 kap. 7 § 2 st. Rättegångsbalken stadgas följande angående detta:  

”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. Lag (1987:1211)”. 

Polisen i Västernorrland förklarar envars rätt att gripa brottsling på följande sätt i ett inlägg 

på sin facebook sida. 

”Får vem som helst gripa en misstänkt brottsling? Svaret blir ja, under vissa förutsättningar. 

Vi ska här försöka förklara vad som gäller. 

Envar är alla privatpersoner i Sverige, men inte poliser som agerar med annat lagstöd. 

Envars gripande är tillåtet då en person som begår ett brott anträffas på bar gärning eller 

flyende fot. Det måste finnas fängelse i straffskalan för det aktuella brottet. Exempel på 

vanliga brott där envars gripande är tillåtet är stöld/snatteri och misshandel. 

På bar gärning innebär att den misstänkte gärningsmannen ertappas då han eller hon håller 



på att fullborda brottet. På flyende fot innebär, som det låter, att gärningsmannen påträffas 

då han eller hon flyr från brottsplatsen. 

Referenser:  
Polisen Västernorrland.( 2013, 1 mars).  Att gripa en brottsling – en möjlighet men ingen 

skyldighet… [Facebook-inlägg]. Hämtad från 

https://www.facebook.com/Polisen.Vasternorrland/posts/344465682331464 
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