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Medborgarlöfte

Medborgarlöftet 2022 fokuserar på att förebygga och förhindra 
nyrekryteringen till kriminalitet bland barn och unga. En samverkan mellan 
lokalpolisområde Storgöteborg Nordost och socialförvaltningen Nordost.

Tidiga insatser för att bryta oacceptabla beteenden är avgörande. Vi behöver 
få verkstad av den kunskap som redan finns och flera professioner behöver 
samverka. Föräldrar och skola är två viktiga pusselbitar när det handlar om att 
nå framgång.

Lövgärdet är en del av stadsområde Nordost, som av polisen varit klassat 
som ett särskilt utsatt områden sedan 2015. Lägesbilden för Lövgärdet bygger 
på information från medborgarna, våra samverkanspartners, polisen och 
socialförvaltningen Nordost.

Tillsammans för ett tryggare Lövgärdet
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• Förhindra unga från att vistas i riskfyllda miljöer 
Polisen ska förhindra att barn och unga vistas i miljöer där de riskerar att 
rekryteras till kriminalitet, bland annat genom att skjutsa hem barn och unga, 
samtala med föräldrar och rapportera till socialtjänsten i de fall det är aktuellt.

• Polisen besöker fritidsgården 
Polisen besöker polisen fritidsgården minst 20 gånger under året.

• Tidigt föräldrastöd ordnar föräldrakurser för pappor 
Kurser med syfte att motivera pappor att bli mer aktiva med sina barn och 
stärka dem i deras roll som ansvariga för sina barn. 

• Demokratikvällar på Lövgärdesskolan 
Skolan som Arena och Lövgärdesskolan anordnar demokratikvällar varje 
månad fram till valet 2022, för att öka känslan av att man är viktig och kan 
påverka hos de som bor och vistats i Lövgärdet, både vuxna och barn.

• Fritidsgård för årskurs 4-6 
Socialförvaltningen Nordost, Victoriahem, Poseidon öppnar fritidsgård tre 
kvällar i veckan för barn i årskurs 4-6, Minilövis, i Kryddans lokaler.

• Trygghetsvärdar 
Victoriahem och Poseidon kommer att ha synliga trygghetsvärdar bidrar till 
utökad närvaro i Lövgärdet, fram till 23.00 alla dagar i veckan, året om.

• Fler sommarjobb 
Victoriahem och Poseidon utökar antalet sommarjobbare i Lövgärdet fram till 
2025 för att skapa ett område som är rent och snyggt och tryggt. 

• Aktivitetshus 
Poseidon arbetar för att Eklövet på Paprikagatan utvecklas till ett aktivitetshus 
med plats för att umgås och genomföra aktiviteter för Lövgärdets invånare.

Vårt löfte till dig
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Genom Trygg i Lövgärdet samverkar polisen, socialförvaltningen Nordost, 
fastighetsägare och civilsamhället. 

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

• Förebygga och förhindra nyrekryteringen av barn och unga till kriminalitet i 
Lövgärdet.

• Ökat förtroende för polis, socialförvaltning och bostadsbolagen hos invånarna.

• Ta tillvara engagemanget i lokalsamhället.

Följ arbetet i Lövgärdet

www.polisen.se/medborgarloften 

Facebook: Polisen Göteborg Nordost 

Instagram: polisenstorgöteborgnordost
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Kontakta oss gärna!

Helene Ramsmo, kommunpolis 

072-218 50 52, helene.ramsmo@polisen.se 

Robert Andersson, trygghetssamordnare 

031-365 10 39, robert.andersson@socialnordost.goteborg.se


