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Förebygga och förhindra rekryteringen  
av unga till kriminella grupper



Medborgarlöfte i Biskopsgården

Unga riskerar allt oftare att rekryteras till kriminella 
grupper. Något som bidrar till ökat våld och ökad 
otrygghet.

Nu satsar Polisen och Socialförvaltningen på att 
förebygga och förhindra nyrekryteringen genom att 
samverka med lokala aktörer. 

I det här medborgarlöftet sammanfattar vi våra 
löften till dig som medborgare. Ett löfte som gäller 
januari 2023-december 2024.

Tillsammans för ett 
tryggare Biskopsgården



2023-2024

Våra löften till dig
• Fortsatt hög närvaro genom patrullering vid otrygga 

och särskilt brottsutsatta platser och tider.

• Tidiga insatser tillsammans med socialtjänsten för att 
slå hål på nyrekryteringen av unga till kriminalitet.

• Intensifierat arbete mot narkotika, illegala  
vapen och grov kriminalitet.

• Elever i årskurs 8 träffar polis, ambulans  
och räddingstjänst genom PAR.  
I samverkan med BK Häcken.

Människan bakom uniformen (MBU)

• Genomför två kurser under 2023 med sammanlagt 24 deltagare.

• Genomför Camp MBU på sportlovet 2023 för 10-12 åringar.

• Fortsätter stärka ambassadörsverksamheten med minst 55 aktiva 
ambassadörer. 

Förskoleförvaltningen Hisingen

• Arbetar med metoden ”Bygga broar” för en ökad samverkan 
mellan förskolan och vårdnadshavare.

• Erbjuder föräldrastödsutbildningar.
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Handbollsföreningen  
HP Warta

• Låter elever i 
Biskopsgårdens skolor 
testa på handboll på 
idrottslektionerna.

• Erbjuder gratis prova-på-
träningar. 

• Rekryterar unga ledare 
genom utbildning och 
ansvarsuppgifter i 
föreningen.

Biblioteksvännerna i  
Biskopsgården

• Läxhjälp sex dagar i veckan.

• Brunch i Biskop en onsdag 
i månaden på bibliotek vid 
Vårväderstorget.

• Genomför skräpplockardagar 
med boende och föreningar i 
Biskopsgården.

Svartedalsskolan

• Satsar på ”Skola som 
arena” som aktiverar 
eleverna efter skoltid.

• Ökad föräldrasamverkan 
och integration genom 
verksamhet på torsdagar för 
föräldrar i Biskopsgården.

• Erbjuder elever extra tid för 
läxhjälp och stöd.

• Samverkar med ”Passalen” 
och Kulturskolan för 
ökad integration av 
elever med intellektuella 
funktionsvariationer.
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Sjumilaskolan

• Trygghetsteam med syfte 
att arbeta förebyggande  
mot hot och våld.

• Erbjuder ett skolcafé för 
elever under alla raster 
under alla skoldagar.

• Startar ett dialogcafé för 
föräldrar minst tre gånger 
per termin.

Ryaskolan

• Erbjuder läxhjälp fyra dagar i veckan för årskurserna 5–9.

• Satsar extra på värdegrundsarbetet ”BRYA”.

• Förstärker med vuxna i skolan under dagtid och har en nära 
samverkan med hemmet. 

• Samverkar med ”Lights On” och fritidsgården för olika 
aktiviteter på skolans område utanför skoltid.

Göteborgs fotbollförbund

Arbetar för att få in fler ungdomar i föreningslivet med initiativet 
Reboot – football for jobs. Årligen ska de genomföra:
• 230 rastaktiviteter i Biskopgsgårdens skolor.
• 15 utbildningar i föreningar.

• 55 idrottsaktiviteter i föreningar.

Göteborgslokaler

• Genomför trygghets-
vandringar.

• Torgvärdar och 
ordningsvakter används 
på torget.

• Ansvarar för att 
skadegörelse åtgärdas 
inom 24 timmar.
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Poseidon

• Etablerar all-aktivitetshus.

• Ska åtgärda klotter och 
skadegörelser inom 24 
timmar.

• Kommer att erbjuda 
minst 100 ungdomar ett 
sommarjobb. 

Willhem

• Arbetar aktivt mot 
folkbokföringsbrott.

• Minst 4 trygghets-
vandringar per år.

• Nya IT-system för en ökad 
trygghet i fastigheterna.

• Öppnar ett områdeskontor  
i Biskopsgården.

Bostadsbolaget

• Aktivt arbete mot 
folkbokföringsbrott.

• Minst 4 trygghets-
vandringar per år.

• Erbjuder jobb för minst  
100 ungdomar och unga 
vuxna per år.

• Gratis aktiviteter på lov 
tillsammans med andra 
aktörer i Biskopsgården.
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Bo Bra – socialförvaltningen 
och fastighetsägarna

• Genomför trygghets-
vandringar för att förbättra 
och skapa ökad trygghet.

• Bidrar till lokala event och 
mötesplatser.

• Riktade insatser för barn  
och unga i skolan samt för 
en meningsfull fritid.

Västsvenska Handelskammaren 

• Arrangerar en matfestival.

• Ger ledarskapsutbildningar för lokala föreningar.

• Verkar för att fler kommer i arbete genom egna modeller och i 
samverkan med andra aktörer.

• Genomför ”Mathivation” i Biskopsgårdens skolor där elever lär ut 
till andra elever för bra förebilder på skolan och stärkt studiekultur.

Invånarguider

En gång i veckan är 
Invånarguiderna aktiva 
vid Länsmanstorget, 
Friskväderstorget och vid 
Medborgarkontoret. 

Pratar om samhällsviktig 
information och om hur man 
kan påverka i Göteborgs Stad.
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Hör av dig till oss! Vi vill ha dina synpunkter. 

Daniel Johnsson

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

Anna Lindeborg

Trygghetssamordnare Hisingen 
031-365 22 66 
anna.lindeborg@socialhisingen.goteborg.se

Catharina Jonsson

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

Läs mer om vårt arbete i Biskopsgården

polisen.se/medborgarlöften

Facebook och Instagram:  
Polisen Hisingen 

En broschyr från Polismyndigheten i samverkan med Göteborgs stad.
Omslagsbild: Jonas Björn/Bostadsbolaget. Bilder: Polisen, Nicklas Elmrin, Göteborgs stad, Göteborgs Fotbollförbund, 
Bostadsbolaget och Västsvenska handelskammaren. Tryckt: januari 2023.

Kontakta polisen 
  
Vid pågående brott: 112 
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