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Medborgarlöfte i Biskopsgården

Gängrelaterat våld i offentlig miljö skapar otrygghet och nyrekryteringen bland 
unga till kriminella grupper sker allt oftare.

Nu satsar Polisen på att förebygga och förhindra nyrekryteringen till dessa 
grupperingar i två mindre områden – Friskväderstorget och Vårväderstorget, 
med syfte att nå de lokalt förankrade goda krafterna.

Detta är två viktiga platser där många medborgare i Biskopsgården passerar 
dagligen.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Hisingen – en fördjupad samverkan mellan 
Polisen och socialförvaltningen Hisingen för att långsiktigt öka tryggheten på 
Hisingen och gäller augusti 2021 till december 2022.

Tillsammans för ett tryggare Biskopsgården
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Vårt löfte till dig
Polisen och socialförvaltningen Hisingen arbetar tillsammans för att 
förebygga och förhindra nyrekryteringen till kriminella grupperingar. 

Aktiviteter görs tillsammans med Göteborgs Fotbollförbund, 
Bostadsbolaget,Västra Hisingen Basket, Biblioteket, Sjumilaskolan, 
Göteborgslokaler, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, Willys och Västtrafik. 



Lokala aktörer samverkar
Göteborgs Fotbollförbund  
Med Reboot – Football for jobs vill  
Göteborgs Fotbollförbund få fler ungdomar i 
rörelse och på sikt komma in i föreningslivet. 
I aktiviteterna kommer lokalt förankrade 
föreningar att medverka. 
  
Biblioteksvännerna i Biskopsgården 
Arrangerar folkhälsofrukostar första onsdagen i månaden i Sjumilahallens café. 
Öppet för alla som bor och verkar i Biskopsgården. För ökat informationsutbyte, 
kontakt och samarbete mellan boende, föreningar och andra aktörer i stadsdelen.

Bostadsbolaget

• Utökar bemanning och öppnar servicekontor på Friskväderstorget och 
ökar lokal närvaro i utemiljöer, exempelvis under helger.

• Anställer en utvecklingsledare som ansvarar för frågor kring trygghet och 
brottsförebyggande arbete.

• Startar ett jobbskapande-program för att öka invånarnas möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden. 

Västra Hisingen Basket

• Utbildar och anställer unga ledare för att aktivera unga under årets alla 
längre skollov.

• Arrangerar utomhusevent för att öka social interaktion över 
generationsgränser på publika platser.

• Utbildar ledare och spelare i värdegrundsarbete och normkritiskt 
förhållningssätt. 
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Biblioteket 
Boktips, högläsning och barnteater för barn och unga, men även studiehjälp 
för vuxna som studerar svenska för invandrare eller svenska som andraspråk. 

Språkcaféer där besökare kan öva på svenska och engelska med hjälp av 
studiebibliotekarier samt få hjälp i kontakt med myndigheter och kulturella 
institutioner i staden. 

Willys 
Willys Friskväderstorget och Willys Vårväderstorget tar ett ökat 
brottsförebyggande ansvar genom att praktikanställa ungdomar som behöver 
arbetsträning – i samverkan med bland andra socialförvaltningen Hisingen. 

Sjumilaskolan

Upprättar trygghetsteam som erbjuder skolans elever bland annat:

• Läxhjälp och samtal vid behov

• Aktiviteter under raster och mindfullness för 
enskilda elever eller helklass.

• ART (aggression replacement training)

 
GöteborgsLokaler

• Städning sju dagar i veckan och 
klottersanering inom 24 timmar.

• Säkerhetscertifiering av fastigheten.

• Patrullerande torgvärdar, som är 
ordningsvakter, med särskild utbildning.
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Hög polisiär närvaro 
Polisen har fortsatt hög närvaro genom patrullering på otrygga och särskilt 
brottsutsatta platser och tider.

Intensifierad samverkan med socialtjänsten  
Genom att bland annat öka antalet orosanmälningar från polisen i syfte att slå 
hål på nyrekryteringen av unga till kriminella nätverk.

Riktade insatser mot gängkriminalitet 
Polisen fortsätter arbeta intensivt mot narkotikahantering, illegala vapen och 
grov kriminalitet.

PAR – Samverkan mellan polis, ambulans och räddningstjänst  
Alla barn i årskurs 8 i Biskopsgården får möjlighet att träffa polis, ambulans 
och räddningstjänst under en halvdag. Även Västtrafik medverkar genom att 
transportera ungdomarna till och från platsen.
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Samverkan med polisen 
Socialtjänsten identifierar tillsammans med polisen de unga individer som 
riskerar att rekryteras in i kriminalitet, utifrån orosanmälningar från polisen. 

Fortsatt arbete riktat mot unga i riskzon för kriminalitet 
Resursenheten Unga fortsätter sitt arbete med att förebygga och 
förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella grupperingar. 

Fältsekreterare 
Under hösten 2021 utökas Resursenheten Unga med sex fältsekreterare som 
kommer att arbeta uppsökande i Biskopsgården samt i Lundby och Torslanda. 

MBU – Människan bakom uniformen 
Verksamheten syftar till att bygga djuplodande relationer mellan ungdomar 
och personer i uniformsyrken. Verksamheten drivs av Fritid Hisingen och 
är ett samarbete med Nordost som vänder sig till ungdomar 15-20 år. 

Människan bakom uniformen genomför tolv träffar under en termin i 
samverkan med bland annat polis, räddningstjänst och vaktbolag. 
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Socialförvaltningen Hisingens löften 
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Trygg i Hisingen
Genom Trygg i Hisingen samverkar du som invånare med polisen och 
socialförvaltningen Hisingen. 

Med utgångspunkt i vad du och andra invånare upplever som problem, 
genomför vi lämpliga åtgärder. Målet är att göra Hisingen tryggare, minska 
brottsligheten och öka förtroendet för samhället.

 

Daniel Johnsson
Kommunpolis Hisingen

072-203 13 80
daniel.johnsson@polisen.se

Catharina Jonsson
Trygghetssamordnare Hisingen

031-366 69 37
catharina.jonsson@socialhisingen.goteborg.se

 

Följ arbetet i Biskopsgården: 

Våra webbplatser: polisen.se och goteborg.se 

Facebook: Polisen Hisingen 

Hör gärna av dig med dina synpunkter, 
tips och idéer!


