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Hur blir jag 
medlem?

Ta kontakt med den lokalförening 
som du vill bli medlem i.

Hej igen kära läsare. Hoppas att ni 
har det bra så här mitt i sommaren. 

Först vill jag på redaktiones vägnar 
be om ursäkt för att vi ej hållit det 
angiva utgivningsdatumet för nummer 
två, 10 juni. Eller rättare sagt var det 
faktiskt inte vårt fel utan snarare era 
olyckliga omständigheter som orsa-
kade detta.
  Global Print var det tryckeri Vägen ut 
anlitat för tryck av tidningen. Global 
Print var ett internationellt tryckeri 
med många anställda runt om i värl-
den. Bland annat i USA.

Global Print blev försatta i konkurs 
fredagen den sjätte juni. Det hela bör-
jade faktiskt i USA närmare bestämt 
den 11 september, dagen då Usama 
Bin Ladins terrornätverk Al-Quiada 
rubbade världsordningen på ett brutalt 
sätt.
Global Print var ett av de företag som 
drabbades av attentatet den 11 septem-
ber och idag har effekten även drabbat 
Vägen ut.

Vi har nu förhandlat med många 

tryckerier om nästa utgåva och äntli-
gen lyckats hitta ett. Samtidigt vill jag 
rikta ett tack till Folksam och Janne 
Skoglund.

Redaktionen tar ledigt i sommar men 
vi återkommer med nummer 3 
omkring den 10 september. Då skall 
vi ta upp brott mot kvinnas frid samt 
lite annat intressant. Vägen ut önskar 
er en skööön och varm sommar med 
mycket bad och skoj.

Usama Bin 
Ladin, igen!

Du kan även gå in på vår hemsida: 
www.kris.a.se eller skicka ett mejl till: 
medlemsregistret@kris.a.se

Välkommen som medlem i världens 
bästa brottsförebyggande åtgärd!
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Åtgärden är en satsning för att tillvara ta de 
resurser som nns på bästa sätt

När 28 lokalföreningar skall söka 
medel ur samma kassakista blir 
det kollision. Den ena ansökan 
blockerar den andra och så vidare. 
Det är en av anledningarna till 
att RIKSKRIS satsar stort på en 
nationell samordnare (NS). Det 
nns även många andra deler hos 
KRIS Sverige som bör samordnas. 
Peter Söderlund från KRIS Stock-
holm är den som leder arbetet.

Ett stort behov
  Efter fem års etablering i Sverige 
börjar nu nya hinder att dyka upp. 
Hinder i form av att vissa bidragsan-
sökningar blockerar nya ansökningar. 
Man blir hänvisad till att det måste 
nnas ett riksorgan som gör de stora 
bidragsansökningarna, det är därför 

RIKSKRIS samordnare Peter Söder-
lund ser fram mot att bygga upp funktio-
nen lokalt till en början sedan regionalt 
för att samordna de resurser som nns 
att tillgå. 

Av: Michael Thyberg

styrelsen i RIKSKRIS tillsatte Peter 
Söderlund som nationell samordnare 
från och med 1 februari 2003.

  Men det nns även andra behov som 
KRIS nationellt måste samordna för 
att nyttja de resurser som nns.
  Ett nätverk av samordnare är tänkt att 
nnas i de regioner KRIS nationellt är 
indelat i. 
När de lokalföreningar som ingår i 
varje region identierat sina behov 
läggs förslag till NS, som i sin tur 
arbetar för att optimera resurserna.

Samordningskontor
  För att denna funktion skall fungera 
på ett tillfredställande sätt kommer ett 
nytt samordningskontor att tas i bruk 
under försommaren i Stockholm.
Kontoret kommer att inrymma både 
KRIS Stockholms administration, pro-
jektet Söder Mot Narkotika och NS.

Nya partners
  Genom företagspaketet börjar KRIS 
att skapa nya partners. Företagspake-
tet kan tillföra många möjligheter för 
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KRIS nationell. En möjlighet är att 
söka arbetsgivare/företagare som 
är villig att anställa medlemmar 
hos KRIS.

  Samarbete har även inletts med 
NBV (Nykterhetsrörelsens bild-
ningsverksamhet) för att skapa 
utbildningsmöjligheter samt kom-
petenshöjning hos lokalförening-
arna.
  Samtal pågår även med försäk-
ringsbolaget Länsförsäkringar om 
ett framtida samarbete.

Tar tid
  Funktionen; nationell samord-
ning är inget man bygger upp 
på en kafferast. För att få kraft 
och genomslag måste den förank-
ras hos regionerna och kontakter 
knytas kors och tvärs.

KRIS Stockholm
  Samordningskontoret är placerat 
hos KRIS Stockholm där Peter 
Söderlund även arbetar som ord-
förande. Peters arbete hos Stock-
holms lokalförening kommer att 
minska på grund av den nya tjäns-
ten. 
  Ideér och förslag till samord-
naren kan skickas med epost till: 
nationell.samordnare@kris.a.se 
eller telefon: 08-615 19 20. 

RIKSKRIS satsar på

Nationell samordning



- att arbeta med att ta fram, fördela och 
marknadsföra KRIS Företagspaket.
 
- att försöka bygga upp ett Nationellt 
samordningskontor, där 2-3 personer 
kommer att arbeta med RIKSKRIS-frå-
gor.
 
- att försöka verka för att informationen 
förbättras mellan lokalföreningarna och 
RIKSKRIS och vise versa.
 
- att skaffa gemensamma utbildningar 
för RIKSKRIS och lokalföreningarna i 
Sverige.

- att etablera nätverk som gynnar KRIS.

- att etablera kontakter med näringsliv 
och organisationer som gynnar KRIS.
 
- att bedriva lobbying bland politiker, 
statsråd och övriga människor som kan 
tänkas vara till nytta för KRIS.
 
- att i den mån NS kan stötta förbunds-
ordföranden i hans arbete.

- att deltaga i det Internationella arbetet 
där kontakter under många år har knu-
tits, för att stödja exkriminella i andra
länder. 
- att verka för att ta vara på alla resur-
serna som KRIS missar och som rinner 
oss ur händerna, bl.a. genom att leta  
efter alternativa  nansiärer.

Målsättningen är:

Värnersborg/ HK

Göteborg

Helsingborg
Landskrona

Malmö

Kalmar

Norrköping

Nyköping-Oxelösund
Gnesta

Stockholm

Katrineholm

Uppsala

Falun

Karlstad

Örebro

Borlänge

Sundsvall
Härnösand

Umeå

Skellefteå

Piteå
Luleå

Kalix

Lycksele

Söderhamn

Sala

Gislaved
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RIKSKRIS satsar på

Nationell samordning
KRIS geograska spridning är stor idag 
om omfattar 28 lokalföreningar

Södertälje



Med anledning av den senaste 
årens uppmärksammande fall av 
mobbing i Sveriges skolor drog 
nu KRIS sitt strå till stacken. 
Onsdagen den 26 mars mani-
festerades det mot mobbingen 
lokalt i Sverige. Flertalet KRIS 
föreningar anordnade därför 
samtidigt en manifestation. 
Vägen ut besökte Katrineholm 
denna första vårdag och sam-
talade med Lasse Junström, 
ungdomsansvarig hos KRIS 
Katrineholm.

  Upprinnelsen till denna idé om 
en manifestation kom från KRIS 
Nyköping vid ett regionsmöte i 
höstas. Tanken var att lyfta fram 
detta med mobbing från KRIS 
organsiationen.
Enligt Lars Junström nns det 
kopplingar mellan mobbing och en 
kriminell karriär. 
- Mobboffer får väldigt ofta ett 
ohanterbart sår att dras med hela 
livet och det kan dras tydliga   para-
leller mellan mobbing och ett kri-
minellt leverne, säger Junström 
som är mycket ute i skolorna och 
föreläser om ämnet. Han får ofta 
medhåll från lärarna som också sett 
tendensen med en kriminell kar-
riär öka hos eleverna som utsatts 
för mobbing.

   Med detta gick det sedan en 
förfrågan ut till olika kommunala 
instanser som berörs av mobbing 
om man ville medverka. Men dess-
värre var intresset svagt, påpekar 

Junström
- Det borde vara ett mycket större 
intresse att ta hand om våra barn 
som råkar illa ut, menar Lasse och 
verkar lite bestört över det svaga 
engagemanget han mött.

   Men i Katrineholm ställde förutom 
över 150 ortsbor även polisen, repre-
sentanter från ungdomsfullmäktige 
samt Ing-Marie Frössevi från utbild-
ningsnämden upp i ett fackeltåg 
och talade sedan inför Katrinehol-
marna i stadens park. En talare från 
KRIS Katrineholm, Mikael Lind-
berg avslutade med att från sitt 
hjärta berätta lite om sig själv som 

Nationell manifestation mot 
mobbing
Flera föreningar manifesterade 
samtidigt

mobboffer och därigenom förstod 
vi alla som var där att detta är ett 
ämne vi måste belysa er gånger.

  Avslutningsvis presenterade KRIS 
Katrineholm det fanstastiska hip-
hop bandet: Tattar alliansen som 
levererade fem av sina tyngsta låtar 
inför den entusiastiska publiken.

  Övriga medverkande KRIS fören-
ingar var Kalix, Umeå, Falun, Norr-
köping samt Örebro.
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Här samlades Katrineholmarna inför fackeltåget som gick genom stadens cen-
trala delar. Uppslutningen var god och närmare 150 facklor tändes i kvällsljuset.

Av: Michael Thyberg



Lasse Junström hade rollen som moderator och fångade publikens intresse 
då han berättade om att han varit på samma arena som polisen, fast i mot-
stådarlaget förstås.
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Sex KRIS föreningar 
manifesterade samtidigt 
mot mobbing och media 
uppmärksammade hän-
delsen med tv och radio 
lokalt.

Mer än 150 
manifesterade i 
Katrineholm. 

 - Man verkar vara 
enad om att frågan 
måste få högsta pri-
oritet i debatten om 
mobbingen.
 
  KRIS har nu lyft 
ärendet till den nivå 
det borde ligga på 
hela tiden, säger Ing-
Marie Frössevi från 
utbildningsnämden i 
Katrineholm. 



Visionsrummet
- En verklighet
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Idén om ett visionsrum blev antaget 
i EU-projektet; Bättre frigivning 
år 2002. Nu håller dessa Visions-
rum på att skapas. På två anstal-
ter i Sverige, Storboda kva utanför 
Stockholm samt Tygelsjö kva utan-
för Malmö tar projektet tar ett nytt 
steg i att ge de intagna egenmakt 
att skapa de förutsättningar man 
saknat för att förbereda sin frigiv-
ning på ett mer konkret sätt.

Bakgrund
  Visionsrummet är en konkret plats 
i fängelset som består av ett rum. 
Detta rum skall användas för de olika 
resurser samhället har som de intagna 
kan ha nytta av inför sin frigivning. 
Man skall alltså överbygga mötet 
med samhället och redan under sin 
verkställighet arbeta aktiv och på eget 
ansvar med frigivningsförberdande 
åtgärder. (empowerment)
   Peter Söderlund var den som 
kläckte och implementerade idén hos 
projektledningen för bättre frigiv-
ningen.
Idén skall bli verklighet i sin hel-
hetunder år 2003. I frigivningsarbe-
tet kommer Visionsrummet att bli en 
viktig del. 
Innehåll
  De aktörer man tänkt sig som part-
ners i visionsrummet är: frivilliga 
organisationer, utbildningsenheter, 
socialtjänsten, Arbetsförmedling och 
andra som kan hjälpa till på ett sätt de 
intagna själva bedömmer vara aktu-

Av: Michael Thyberg

ellt. Genom kon-
takt med företag 
via KRIS före-
tagspaket kommer 
även möjligheter 
till arbete för 
intagna att skapas.

Empowerment
  Inom EU-
projektet “Bättre 
frigivning”  har 
man lagt stor vikt 
vid empowerment 
(egenmakt) för de 
intagna. 
Detta med empo-
werment kommer 
att passa Visions-
rumsidén bra med 
tanke på att 
intagna själva kan 
identiera vilka 
behoven är för en 
bättre frigivning.

Två Visionsrum
  Anders Palmqvist från Storboda kva 
har en grupp som ingår i projektet och 
som redan börjat titta på behovsdelen 
och innehållet i deras Visionsrum. 
  - Vi räknar med att rummet tas i 
bruk redan under försommaren, säger 
Anders.
  På Tygelsjö kva utanför Malmö pågår 
också ett skapande av ett Visionsrum. 
Jeanette Näsman som är projektle-
dare för “Bättre frigivning” vid Tygel-

sjö säger: 
 - Vi har börjat att renovera vårt 
Visionsrum och kommer att lägga ner 
mycket arbete på att skapa en bra för-
utsättning för våra intagna som ingår i 
projektet ”Bättre frigivning” att själva 
göra något åt sin frigivningssituation. 

Så här kan det komma att se ut när man söker arbete med 
hjälp av en KAP (kund arbetsplats) från arbetsförmedlingen 
placerad i Visionsrummet. (Bilden är arrangerad)

Fotomontage: Blues Art´s
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Lilla Gungan blir stödboende

Behovet av stödboende ökar bland frigivna och nu tar KRIS Stockholm nytt tag 
för att skapa en trygghet för denna grupp: 

Av: Leif Karlsson

Bild på Gungan

Lilla Gungan har drivits som ett 
behandlingshem med inriktining 
på kriminalitet under 3 år.
Med bra resultat och nöjda kli-
enter som resultat, men de eko-
nomiska förutsättningarna och de 
bergränsade expanderingsmöjlig-
heterna låg till grund för att lägga 
ner verksamheten och istället 
erbjuda ett stödboende.

Inget expanderingsutrymme
 - Det var inte ekonomiskt hållbart 
att driva det som behandlingshem 
eftersom antalet platser var begrän-
sat, huset var för litet, för få ck pla-
cering och därmed expanderar  inte 
verksamheten, säger Michael Thy-
berg.

Egen förmåga
 - Vi tror på människans egen för-
måga att hjälpa sig själva och att det 
gemensamma målet för de boende 
är drogfrihet och frihet från krimi-
nalitet. Det måste vi kunna xa till-
sammans, men det är såklart synd att 
det inte kunde fortsätta som det var, 
säger Patricia Schedin som ordnar 
med kontrakten för hyresgästerna.

Social träning
  Frågan är inte vad KRIS kan göra 
utan vad personen själv kan pre-
stera, vi kan ge stöd och social trä-
ning. Att komma tillbaks in i det 
normala livet igen handlar mycket 
om eget ansvar. Därför är boendet 
på Lilla Gungan bra så människor 
kan mötas, bo och utvecklas tillsam-
mans.

Drogfritt
  Personal gör dagliga turer dit för att 
kolla av läget och samtala om någon 
känner för det. Drogkontroller utförs 
regelbundet.
  Har man varit i missbruk behövs 
stabilitet och något att göra. Därför 
nns aktiviteter av olika slag. Några 
är styrketräning, judo, badminton och 
även fotboll. En av tankarna är att man 
skall kunna samarbeta med behand-
lingshem i större utsträckning än vad 
man redan gör. Enligt KRIS Stock-
holm är det ett komplement för perso-
ner som kommer från behandlingshem 
och det vill man jobba vidare med.

Kvinnligt stödboende
  En arbetsgrupp ska titta närmare 
på boendestrukturen i framtiden. En 
av ideérna är att göra om det till ett 
boende för kvinnor i höst. Boendet nu 

är ingen permanent lösning och inget 
färdigt koncept utan utvecklas och 
formas för ändamålet.

Foto: Michael Thyberg

Lilla Gungan är beläget på just lilla gungans väg i Enskede villaområde strax utan-
för Stockholm. Läget som är lugnt och närheten till stan gör det till ett attraktivt 
stödboendealternativ.

FAKTA

Tre rum med sammantaget 
fem platser.

kök + vardagsrum
Ett kontor

Intresserade av stödboendet 
kan ta kontakt med Patricia 
Schedin på KRIS Stockholm 
för information. 
tel:08-615 19 20



Vid en paneldebatt på Aros kongresscenter 
i Västerås den 10 maj 2003 hölls en work-
shop med temat “ Ska det vara tillåtet att 
knarka ihjäl sig” Bland debattörerna fanns, 
Björn Eriksson fd rikspolischef, Björn Fries, 
Malou Lindholm, Lasse Strömstedt samt 
Landshövding Mats Svegfors. Debatten var 
ingen upplyftande diskussion om narkotika-
politik utan en konstaterande talarpresen-
tiation erfor Vägen ut, men…

Kritik
  Mycket kritik riktades mot Björn Fries politik 
om sprututbyesprogramet. Lasse Strömstedt 
menade att programmet är en ren kriminell 
handling och ck publikens jubel då han 
uttyckte sin avsky om programmet. Strömstedt 
förklarade också att man måste skapa förutsätt-
ningar för dagens missbrukare att sluta miss-
bruka samt lägga kratft på förbyggande arbete. 
Inte som Björn Fries förespråkar -  fria spru-
tor. 

EU
  Debatten gick vidare med diskussioner kring  
legaliseringsströmmningar inom EU. Det nns 
idag stora penningstarka organisationer som 
bedriver lobbyverksamhet hos parlamenten i 
Bryssel. Man väljer alltså ut politiker som redan 
valt sida samt de som ännu inte tagit ställning 
till hur EU skall förhålla sig till legaliseringen 
av främst cannabis. 
  Det är hos dem man vinner mandat. De som är 
bekanta med Internet kan redan idag se hur man 
lagt ner stor kraft på att marknadsföra denna 
legaliseringspolitik med snygga och struktu-
rellt na hemsidor. Man kan beställa det mesta 
idag för egen produktion av marijuana.

Deltagar kritik
  Vid debattens slutkläm ck åhörarna tillfälle 
att ställa frågor samt ge uttryck för åsikter och 
återigen var det skarp kritik som riktades mot 
MOB´s (Mobilisering Mot Narkotika) förslag 
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Panelen kritiserade Björn Fries förslag om fria sprutor hårt. Lasse 
Strömstedt menade att förslaget är nära nog en kriminell handling och 
bör polisanmälas. Björn Eriksson log åt förslaget.

Het debatt om fria sprutor på Svenska Narko-
tikapolisföreningens kongress i Västerås

Lasse Strömstedt:

 - Det är på gränsen till 
förberedande av brott 
att börja dela ut 
sprutor!

om fria sprutor. Björn Fries valde att inte kom-
mentera. Bland publiken fanns drygt 400 poli-
ser samt representanter från KRIS Borlänge, 
Karlstad samt Stockholm.

Av: Michael Thyberg
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Kriminalvårds-
styrelsen har utsett 
kvinnlig general-
direktör

Regeringen utsåg den 13 mars Lena 
Häll Eriksson till ny generaldirek-
tör för kriminalvårdsstyrelsen. Hon 
efterträder Berthel Österdahl den 2 
juni 2003.
Lena Häll Eriksson är född 1949 
och har senast varit generaldirektör 
för Migrationsverket, där hon varit 
anställd i 15 år. Lena har även arbetat 
som socialchef och stadssekreterare.

Nytänkande
  Svensk kriminalvård har under många 
år brottats med avsaknaden av konk-
reta lösningar för att komma till rätta 
med återfallsbrottlingar, som för övrigt 
står för en stor del av den dystra sta-
tistik BRÅ (brottsförebyggande rådet) 
har tagit fram:

 Omkring 60 % av dem som 
 döms idag har suttit tidigare 
 vid minst ett tillfälle. 40 % 
 av alla som får kriminalvård 
 återfaller.

  Nu när Lena Häll Eriksson efterträder 
Berthel Österdahl tar kriminalvårdss-
tyrelsen ett historiskt och viktigt steg. 
Att en kvinna träder in på en mycket 
mansdominerad arena kan ses som ett 
nytänkande inom verket.

Visioner
  Vägen ut redaktionen har sökt Lena 
för en intervju men inte lyckats att nå 
henne. Förhoppningar har nu väckts 
inom KRIS Sverige att kanske genom 
Lenas inträde i Kriminalvårdsverket 
inplementera de visioner om frigivn-
ingsförberdande arbete KRIS har 
erfarenhet om. Bland annat är “Vision-
srummet” en mycket viktig satsning på 
just frigivningsförberedande åtgärder.

(Vägen ut redaktionen planerar att 
intervjua Lena Häll Eriksson och pre-
sentera henne till hösten.)

Radio Cayenne i 
Luleå
Några kvinnor i KRIS Luleå har börjat sända radio. Programmet 
Cayenne hade premiär den 23 december 2002 och sändes från Luleå 
Närradio.
Jessica Sköld har varit den drivande kraften bakom projektet. Hon 
jobbar numera inte på KRIS Luleå men är fortfarande involverad i 
radioarbetet:

Engagerar unga
  -Det är många delar i att göra radio, någon ska välja musik, av- och påan-
nonsering, redigering… Därför passar det som gruppaktivitet.
  De har engagerat fem unga KRIS-tjejer i arbetet. Som förberedelse för 
projektet gick de en sex veckor lång kurs i radioarbete hos ABF och Luleå 
Närradio. Sedan får de provsända gratis i tre månader.

Sändning med Bodström
  -Den 8 februari genomfördes en fest med trerätters middag på KVA 
Haparanda.  Och så ska vi sända en intervju med Tomas Bodström…men 
klippningen är kvar, det är den tråkigaste delen i arbetet, säger Jessica 
Sköld.
  Efter en avgiftsfri sändningsperiod har man möjlighet att utnyttja 15 fria 
timmar per månad, men då från andra radiostationer. STIM-avgifter och 
annat står lokalföreningen för. 

Richard Englund



Söndagen den 6 april 2003 var det åter igen dags för Belö-
ningen. Förra gången Belöningen gick av stapeln var hösten 
2001 och det blev succé. Att gemensamt arbeta igenom ett 
frågeformulär med sina föräldrar och lärare gav ett posi-
tivt resultat. 

 - Man får en viss insikt redan som ung tack vare projektet, 
säger Agneta Stilling-Wattin projektledare från FMN (föräldra 
föreningen mot narkotika).
Insikten är kunskap om riskerna med tidig användning av tobak, 
alkohol samt narkotika. 
Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan FMN, KRIS och 
NBN (Nobba Brass & Nubbe) och är nu inne på sitt tredje år.

Bakgrund
  Med samlad erfarenhet från oss som arbetar inom branchen 
med missbruk och kriminalitet på schemat uppkom idén med 
att skapa ett nytt forum för eget initiativ i dessa frågor. Man 
ville skapa en möjlighet för unga människor att lära sig om de 
negativa konsekvenser som droger alltid för med sig. Det var då 
idén med ett belöningsprojekt trädde fram.

Frågeformulär
  Arbetet gick ut på att alla elever i årskurs 3 & 4 i Stockholms 
skolor erhöll ett frågeformulär med sex frågor om ämnet droger 
i alla former. Tanken var då att eleven skulle gå igenom dessa 
tillsammans med sina föräldrar och även lärare. Man ck också 
skriva något fritt om hur man bäst kan hjälpa sig själv men 
även andra i riskzonen, och om hur man bryr sig på ett bra sätt. 
Dessa formulär skickades sedan tillbaka och ett antal vinnare 
utsågs. 

Belöning
  När alla vinnare utsetts planerades det för en nal, en prisutdel-
ning med både allvar och lek,  på Arenan som är en del av Frys-
husets verksamheter. Där bjöds det på dans och uppträdande 
men även lite allvarliga ord från både polis, tull och KRIS. En 
av höjdpunkterna var dock när Anders från tullen berättade om 
hur man utbildar en narkotikahund. Det var numera pensione-
rade Mendy som visade på en sökning av narkotika på scenen 
med lyckat resultat till barnens förtjusning. Fryshusets cirkus-
skola visade halsbrytande konster och Lisa & copycats rockade 
loss. Konferencier var TV-mannen Richard Olsson.
Som avslutning delades det ut både trollerileksaker och bullar 
med festis till alla barnen som var närmare 1000 stycken vid 
Belöningen nummer 2.

Michael Thyberg

Vid “Belöningen” den 6 april ck era klasser priser 
för sitt engagemang tillsammans med sina föräldrar 
och lärare.

Belönade elever ck 
pris

12

Här ser vi några av vinnarna ta emot sina checkar på 
3 000 kronor till varje klass.

En klar favorit var när narkotikahunden Mendy gjorde 
en lyckad sökning inför publiken.

Intresset var stort, många föräldrar följde med sina 
barn till Belöningen.

Foto: Robert Westin
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Björn Fries vill ge fria 
sprutor och kanyler till 
alla narkomaner

Sedan mitten på 1980-talet har ett försök med 
sprututbytesverksamhet pågått i Lund och 
Malmö och nu vill MOB, mobilisering mot 
narkotika med Björn Fries i spetsen perma-
nenta verksamheten i hela Sverige.

Kritiserat förslag
  Enligt regeringens narkotikapolitiska samord-
nare Björn Fries har försöksverksamheten gett 
goda resultat när det gäller spridningen av HIV. 
Fries tycker nu att samtliga län i Sverige bör få 
möjlighet att själva dra igång en sådan verksam-
het.
Många är kritiska till Fries liberala syn på att 
komma till rätta med problemet. Fries försvarar 
sig med att anse att programmet inte går stick 
i stäv med Sveriges annars restriktiva narkotika 
politik.
Björn menar att det skall ställas höga krav på 
kommunera som skall ansvara för verksamhe-
ten. Kraven kommer att innebära att narkoma-
nerna skall erbjudas avgiftning och en plats på 
behandlingshem. 
 - Idag är det stor brist på vårdplatser för nar-
komaner så redan här nns en konikt menar 
Christer Karlsson, förbundsordförande hos 
RIKSKRIS.

Undermediciner
  Sverige har redan gett upp i mångt och mycket 
när det gäller avgiftning och narkomanvård. 
Först kom metadonet som kallades undermedi-
cinen och skulle hjälpa heroinister att lägga av. 
Sedan kom Subutex, som många påstår inte ska 
ge någon berusning. Idag vet vi bättre; dessa 
ersättningspreparat är inte bra, det gör bara miss-
bruket till en legal handling samt förlänger lidan-
det. 
Och nu skall vi därtill dela ut fria sprutor till 
våra missbrukare. Om detta är en bra narkotika-
politik kan man bara spekulera om.

Vård
 - Satsa ordentligt på vård och omsorg av miss-
brukaren istället för att ge dem nya anledningar 
att forsätta missbruka, säger Christer Karlsson 
till Vägen ut och rynkar pannan.

Michael Thyberg

Återinvigning hos SHIS hotellhem 
i Stockholm

Patricia Schedin och Roland Karlsson från KRIS Stockholm höll en 
utställningshörna vid återinvigningen av hotellhemmet. KRIS ck 
beröm för sitt stödboende av många besökare.

Foto: M
ichael Thyberg

Efter en längre tids renoveringar och förbättringar vid ett av 
SHIS ( stiftelsen hotellhem i Stockholm) hölls en återinvigning 
för att visa upp vad som gjorts för att förbättre miljön för 
hyresgästerna.

Ökänt ställe
  Under många år var hotellhemmet på Magnus Ladulåsgatan i 
Stockholm ett ökänt och nerslitet hotellhem. Missbruk och otrygg-
het härskade. Då ck ledningen nog och tillsatte  Pelle Ingvarsson 
som projketledare för att få ordning på torpet. 

  Nu några år senare har många bra åtgärder skapat både god miljö 
och tryggheten för hyresgästerna. SHIS har bland annat satsat 
på att göra blockförhyrningsavtal med era organisationer för att 
få in stablila och motiverade hyresgäster. KRIS Stockholm är en 
bland dessa organisationer och hyr i skrivandets stund 16 lägenhe-
ter samt två jourrum på Magnus Ladulåsgatan.

Gemensamma aktiviteter
  - KRIS stödboendeavdelning är trevlig och välskött.
 - Vi har genom vårt boende en god trygghet då vi har gemen-
samma bomöten och umgås vid gemensamma aktiviteter,  säger 
en av hyrsegästerna till Vägen ut vid invigningen.

Michael Thyberg
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11 september-utredningen föreslår:

Polis ska 
provocera fram 
brott och använda 
kroppsmikrofoner 

Justitierådet Johan Munck pre-
senterade i mars en utredning 
av säkerhetsläget i Sverige efter 
terrorattacken mot Empire State 
Building i september 2001. Utred-
ningen vill öka polisens befogen-
het att använda okonventionella 
metoder. 

  Men Vägen Ut undrar om man inte 
gått utanför utredningens ram med 
förslag som ska tillåta polisen att 
använda bland annat brottsprovoka-
tion. Det är svårt att se hur detta i 
vanliga brottmål kan knyta an till 
säkerhetspolitik och terrorism: 

  

  Dessutom hotar förslaget rättsäker-
heten då det tillåter utvalda grupper 
att både anstifta till och begå brott 
- att lagstifta om att anstiftan…lag 
som tillåter lagbrott… 
Ja, snurrigt värre! Det låter onek-
ligen som dubbelmoral och ett 
ordentligt bett i den egna svansen, 
tycker Vägen Ut.

 Richard Englund

  För att nuvarande osäkerhet 
skall undanröjas föreslår utred-
ningen att det i polislagen införs 
regler om provokation, inl-
tration samt användning av 
kroppsmikrofoner och pejling. 
Sådana metoder ska kunna 
användas redan på spaningssta-
diet… SOU (2003: 32)

Diktsidan
Gåva

Som en skinande sol
vacker du är

Strålande av glädje
som du inom dig bär
Ett hjärta så varmt

en gåva så stor
Kärleken till livet

du ärvt
av far och mor

Livslust

Flummig genom livet
för det mesta jag gått

Magiska stunder
jag därav fått

Har nu insett att livet
är mer värt

än bara en lyckorus
Lever nu sunt
och roar mig

med annat
som i livet

erbjuds

Pelle Grimsson
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En Brygga till Norrköping
Fler än 8 000 barn i Sverige har haft eller har en 
förälder i fängelse. Bryggan är en förening som 
arbetar utifrån barnperspektiv och barnkonven-
tionen. Och nu ökar antalet Bryggor i Sverige 
och den senaste har rotat sig i Norrköping.

  En konstituerande stämma hölls i Norrköping Mån-
dagen den 24 mars 2003 hos Odd Fellow. Distrikts-
storsire Kjell Sjöström och distriktspresidenten 
Anna-Karin Gripenblad öppnade stämman med 
att hälsa alla välkommna.

  Förste talare var vice riksordförande Rita Chris-
tiansson som betonade vikten av det arbete Bryg-
gan utför samt hur viktigt detta är för barnen och 
deras föräldrar. Rita Christiansson som har arbetat 
inom socialtjänsten tidigare visade på mycket kun-
skap och kloka ord om barnens bästa.
  Gunilla Nilsson från kriminalvårdstyrlesen infor-
merade om statistik när det gäller barnens rättigheter 
att få träffa sina föräldrar inom kriminalvården. Hon 
informerar även om utredningen “Barn med frihets-
berövade föräldrar” som kvv tillhandahåller och kan 
beställas på: www.kvv.se.

  Representanter från Göteborg och Stockholms 
Bryggor fanns också på plats och talade om sina 
verksamheter och de erfarenheter som man fått. 
Bryggan i Norrköping var den tredje i ordningen och 
vi lär få se er Bryggor i framtiden. Bryggan sam-
verkar med KRIS lokalt och man ser även KRIS som 
ett naturligt inslag i verksamheten.

  Michael Thyberg 

Här ser vi Bryggan Norrköpings nya ordförande Ing-
egerd Zetterholm Ankarstrand ta mot ett kassaskrin 
med en mindre summa som startkapital skänkt av 
Odd Fellow.

Foto: Michael Thyberg

Hur anonymt är det egentligen?

Så såg det ut i Göteborg då NA anordnade sitt konvent den 28 
februari. Man undrar om inte arrangörerna missat något med 
tankte på anonymiteten. Här proklameras det ju som värsta tea-
terannonseringen. Många deltagare ställde sig frågande till detta 
erfor Vägen ut.

Biokemiska studier visar på att den manliga grenen av män-
niskosläktet har svårare att kontrollera sina impulser. Detta 
kan förklara varför män i högre grad än kvinnor blir kri-
minella och är mindre intresserade av religion.

Rodney Stark är professor i sociologi och religionskunskap vid 
universitet i Washington. I sin studie, som omfattar data från 57 
länder, har han samtidigt undersökt skillnaden mellan de båda 
könens religiositet. 
  Det samstämmiga resultatet visar att er kvinnor än män anser 
sig vara troende, även inom så mansdominerade religioner som 
den ortodoxa judendomen.
 
  Stark har också undersökt huruvida traditionella könsroller, 
socialisering och maktpositioner kan förklara olikheterna. Han 
avvisar bestämt teorin  att kvinnans vårdande roll och under-
givenhet inför mannen skulle vara skäl till att de i högre grad 
söker sig till religionen.

  Rodney Stark menar att den svagare impulskontrollen hos män 
har fysiska orsaker, hellre än psykologiska och sociala. Han gör 
en bestämd koppling mellan kriminalitet, kortsiktigt tänkande 
och behovet av tro:
  -Att vara ointresserad av religion tyder på samma kortsiktiga 
och impulsiva beteende som gör att vissa män begår kriminella 
handlingar som misshandel, rån, mord och våldtäkt.

Richard Englund

Sämre impulskontroll hos män 
leder till kriminalitet

Foto: Michael Thyberg
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Röster bakom murarna!
Denna sida upplåtes till de som sitter i fängelse. Som 
på ett sakligt och konkret sätt berömma eller kritisera 
olika faktorer de ställs inför under sin verkställighetstid. 
Sidan är inget debattforum utan ett plank för intagna.

Jag skriver denna insän-
dare på grund av att jag 
anser att vissa saker bör 
förändras inom kriminal-
vårdsverket, eller rättare 
sagt; kriminalvaktsverket.
Anledningen att jag skriver 
är att jag inte upplever 
att det nns någon slags 
vård för mina problem med 
droger och kriminalitet.

Varför satsar inte KVV mer 
på rehabilitering än på 
säkerhet?
 Räcker det inte med sank-
tioneringen, murarna, alla 
stängsel med taggtråd, alla 
vakter och all den tv över-
vakning i den isolerade miljö 
man benner sig i?
En fråga till!
Hur kommer dessa säker-
hetsåtgärder hjälpa mig den 
dagen som jag blir en fri 
man?

Jag tycker också att 
rättsväsendet bör fokusera 
mer på personens proble-
matik istället för det redan 
begångna brottet. 
Mitt fall är ett exempel:
I både tingsrätt och hovrätt 

anspråkade jag om att bli 
dömd till kontraktsvård i två år 
på ett behandlingshem istäl-
let för fängelse för att få hjälp 
med mitt drogberoende. Men 
så blev det alltså inte. Mina 
möjligheter att förbli drogfri 
och hederlig minskar därige-
nom. 

Jag är medveten om min 
grova brottslighet och tar mitt 
ansvar men jag anser ändå 
att jag borde få ta mitt ansvar 
och få hjälp med mina pro-
blem, där är kontraktsvård en 
bra metod.

Hur tror ni att en förändring 
kan ske för en 18 åring 
med ett straff på tre år, pla-
cerad på en sluten anstalt 
med tungt kriminella återfalls-
förbrytare. Jag vet inte!

Jag hoppas min insändare 
har väckt några tankar om 
att skapa förändringar och 
förutsättningar för unga för-
stagångsförbrytare som vill 
förändras.

Marcus Floberg Z-02100
KVA Mariefred

Bunden till KVV
Jag är en så kallad kåk-
farare med många år i 
fängelse. var med på Lång-
holmstiden också.
Numera lever jag som en 
hederlig medborgare.

Jag vill uppmana KVV att 
ta till vara på de resurser 
KRIS sitter inne med. Jag 
läste om  visionsrummet 
i ett tidigare nummer av 
Vägen ut. 
Denna idé är alldeles 
utmärkt.

Man måste ge dagens 
fångar förutsättningar att 
klara sig efter frigivningen.
Alltså hoppas jag att dessa 
ideér kommer att användas 
av KVV.

Berra Karlsson

Uppmaning 
till KVV
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MassMedia om KRIS
Så här skriver några av Sveriges dagstidningar om KRIS

Göteborgs posten 14 april 2003

Svår tid efter fängelset

Göteborg: Sju av tio är missbru-
kare. Knappt hälften har ingen 
ordnad sysselsättning. Möjlighe-
terna för frigivna fångar att klara 
upp sina liv är begränsade. Det 
visar en ny rapport från Brottsfö-
rebyggande rådet.

- För att få bostad måste du ha arbete. 
För att anmäla dig som arbetssökande 
måste du ha bostad. Du sitter i en 
rävsax, säger Ted Schmidt, ordfö-
rande för KRIS Göteborg (Kriminel-
las revansch i samhället).
- Dessutom så orkar inte vi inte få så 
många nej utan vi ger upp snabbt. 
Han betonar hur viktigt det är att få 
hjälp med boende när man kommer 
ut från fängelset för att inte falla till-
baka i brottslighet.
- Om du inte har någon egen bostad 
går du ju till dina gamla kompisar, 
och jag vet ju själv att jag inte hade 
några lagliga kompisar när jag muck-
ade.
80 procent besvarade enkät
  Siffrorna från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) som presenterades i går 
bygger på enkäter som skickats till 
kontaktmännen för alla de fångar som 
- efter att ha suttit minst sex måna-
der på någon av landets anstalter - 
frigavs under maj, juni, oktober och 
november förra året. 80 procent av de 
tillfrågade svarade på enkäten, totalt 
deltog 410 fångar.
  Det mest anmärkningsvärda i rappor-
ten är enligt Stina Holmberg, enhets-
chef på BRÅ, att endast 28 procent 
av de intagna deltog i något av de 
utslussningsalternativ som nns inom 
kriminalvården. Utslussning kan till 
exempel innebära att de intagna får 
tillbringa de sista tre månaderna av 
strafftiden på ett behandlingshem för 

missbrukare.
- Vi har länge önskat att er ska få 
tillgång till behandlingshem, säger 
Stina Holmberg, som tror att orsa-
kerna till att så få intagna får den 
möjligheten kan bero på brister i sam-
arbetet mellan kriminalvården och 
socialtjänsten. 
- Tre månader räcker ju inte för en 
behandling. Sedan krävs det att soci-
altjänsten tar över betalningsansva-
ret, men de kanske tycker att de redan 
har satsat på personen i fråga.
  Studien tyder på att socialtjänsten 
antingen inte prioriterar de frigivna 
fångarna, inte har ekonomiska möj-
ligheter att betala för deras behand-
ling, eller helt enkelt har en annan 
uppfattning än kriminalvården om de 
här personernas behov.
  När Ted Schmidt muckade för två år 
sedan blev han intagen på ett behand-
lingshem och han anser att det är 
anledningen till att han i dag är fri från 
sitt narkotikamissbruk. Han tycker att 
utslussningen har stor betydelse för 
de frigivnas möjlighet att ordna upp 
sina liv.
- Om du släpper ut mig och låter mig 
gå i två veckor så är jag antagligen i 
gång igen, säger han.

Anette Emanuelsson

031-62 40 00 anette.emanuelsson@gp.se 

Drivkraft 3 april 2003

Nystart i Skellefteå

Skellefteå har fem organisationer 
gått samman i ett unikt projekt. 
Målet: att få f.d. missbrukare att 
bryta sitt utanförskap, komma in 
på arbetsmarknaden och börja 
leva vanliga Svensson-liv. 
- Det har inte varit lätt, men nu är 
första gruppen ute på praktik. Och 
det fungerar, säger Denny Ejehult 
på Kris. 

Nystart heter projektet som drivs av 
IOGT-NTO, NBV, Röda korset, Kris 
(Kriminellas Revansch I Samhället) 
och Medborgarskolan, i samarbete 
med Skellefteå kommun. Vi träffas 
i IOGT-NTOs lokaler en kylig vår-
kväll för att prata om hur det gått, de 
tre första månaderna är avklarade och 
fem deltagare benner sig på praktik 
i Skellefteå. Åke Eriksson, IOGT-
NTOs distriktskonsulent, berättar om 
erfarenheterna hittills.
- Det har varit lite turbulent och vi 
har haft ont om tid, säger han och 
får medhåll av Denny Ejehult, pro-
jektledare på KRIS, som är mycket 
engagerad i arbetet.
Flera av deltagarna saknade bostad 
och kom mer eller mindre direkt från 
gatan. Då föll det på projektet att 
både ordna avgiftning och tak över 
huvudet, vilket inte riktigt ingick i 
planeringen från början.
Men om vi bortser från de första 
månadernas gnissel är både Denny 
Ejehult och Åke Eriksson entusias-
tiska över utvecklingen. Och vem 
hade egentligen förväntat sig att allt 
skulle yta på utan minsta fnurra på 
tråden?
Lära sig vardagsrutiner 
- Man kan säga att vi har fått ta det 
stegvis. Det har handlat om att lära 
sig passa tider, få in rutiner, laga mat. 
Social träning helt enkelt, säger Åke 
Eriksson, och berättar historien om 
pennan. Varje dag uppmanade han 
gruppen att ta med sig en penna till 
nästa dag. Det visade sig vara svårt 
att komma ihåg, allt som oftast var 
det några som glömde. “Jamen, var 
nu lite smart, ta två pennor då, en som 
du lämnar kvar här och en som du 
har hemma”, föreslog Åke Eriksson. 
Ja, det hade ingen tänkt på. Sagt och 
gjort, därefter fungerade det, berättar 
han. 

forts. sid 18
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- De tyckte att jag var hård i början, 
ett riktigt “pain in the ass”. Men de 
erkände samtigt att det var bra, att det 
behövdes, säger han. 

Hantverk och juridik 
Projektet inleddes med 14 veckors 
utbildning. De fem organisationerna 
har bidragit med olika delar i kursen. 
Röda Korset har arrangerat stu-
diebesök på företag, hos IOGT-NTO 
har matlagning och data stått på sche-
mat. NBV, som ansvarar för att pro-
jektet administreras, har bidragit med 
utbildning i vardagsekonomi och juri-
dik, Medborgarskolan har introduce-
rat hantverk. Morgonsamlingen med 
frukost har skett hos KRIS, som även 
arrangerat utykter. Efter de inledande 
veckorna väntade tolv veckors prak-
tik.
- Från början hade vi tänkt oss praktik-
platser på vanliga, kommersiella före-
tag, men det har inte blivit så, trots 
att intresset funnits där från företagens 
sida, säger Danny Ejehult. Istället har 
det blivit lite “snällare” praktikställen 
som Röda korset, Kris och Urkraft, 

bland annat.

Samarbete mellan olika organisationer 
är framtidens melodi, enligt Åke Eriks-
son, IOGT-NTO-konsulent i Skellef-
teå.
Det praktiska inslaget i projektet ger 
extra bonus, tycker Åke Eriksson, spe-
ciellt matlagningen:
- Mat är en riktig höjdare, ett härligt 
inslag. För en tid sedan hade NBV 
kick-off och deltagarna xade allt. De 
gjorde inköp, lagade mat, dukade, ja 
allt. Det tog lite tid med utfördes verk-
ligen proffsigt! säger han med ett stänk 
av stolthet i rösten.

Ser att det går bra 
Nystart ska utvecklas och förbättras 
hela tiden, enligt Åke Eriksson, även 
om grundkonceptet ser likadant ut. 
Han menar att samarbetet mellan olika 
organisationer är framtidens melodi. 
Ensam är inte stark, utan det är tillsam-
mans med andra som man kan åstad-
komma det där extra. Samverkan ger 
en annan tyngd, både inför myndig-
heter och beslutsfattare. Föreningarna 
kan också komplettera varandra kun-
skapsmässigt och med olika kompe-

FAKTA OM NYSTART 
* Projektet får stöd av EU och 
pågår sammanlagt 26 veckor.
* Målgruppen är personer i Skel-
lefteå som lever på socialbidrag, 
med en bakgrund som missbru-
kare eller problem pga missbruk 
i omgivningen.
* Målet är att öka möjligheten 
hos människor som står allra 
längst bort från arbetsmarknaden 
- missbrukare, socialt utslagna - 
att få anställning.
Läs mer om vad IOGT-NTO gör 
på hemsidan: www.iogt.se
Läs mer om Kris: 
www.kris.a.se

Annika Flovin

Forts. fr. sid 17 tenser bland personalen.
Denny Ejehult instämmer, han är posi-
tiv både till Nystart och framtiden:
- Jag ser det som en jättemöjlighet att 
få jobba med det här, säger han. Jag 
har kastat bort 20 år av mitt liv i krimi-
nalitet. Det är en enorm känsla att se 
att det går bra för de här människorna! 
Det är drivkraften!

KRIS Sverige kommer att 
påbörja ett större samarbete 
med NBV (Nykterhetsrörelsens 
Bildnings Verksamhet) för att 
stödja organisationen med 
kompetenshöjande kurser och 
utbildningar nationellt.

Kurser
Vid en föreläsning för alla Sve-
riges lokala NBV-konsulenter vid 
deras konferens i Södertälje infor-
merades det om vår verksamhet 
och om vilka behov som över lag 
saknas i organisationen.
Många av KRIS Sveriges lokala 
föreningar har olika kompetenser 

Kompetenshöjningstillfälle
KRIS och NBV i ny samverkan

inom olika områden. 

Behovsstyrt
Man har nu från RIKSKRIS 
inlett samtal om ett landsom-
fattande samarbete där varje 
förening kan identisera sina 
behov och sedan ta kontakt 
med sin lokala NBV-konsulent 
för att ordna med utbildning.

Andra folkbildare
Idag samverkar en del lokalför-
eningar med andra folkbildare 
och det innebär ingen konikt 
att använda sig av andra än 
NBV. Vad de kanske inte kan få 

till är att utbildningen samord-
nas för era än en lokalfören-
ing åt gången. Information om 
samarbete kommer att nnas 
tillgänglig hos Peter Söderlund 
som är nationell samordnare 
hos RIKSKRIS.

Michael Thyberg
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Över 200 narkotikapolitiker från hela Europa som 
är anslutna till ECAD -nätverket träffades på Hotell 
Hilton i Stockholm under tre dagar för att dela med 
sig av erfarenheter och kunskaper inom området. 
Konferansen som ck heta: 10th anniversary mayor´s 
conferense, var samtidigt ett 10 års jubileum för nät-
verket ECAD´s samverkan.
Drottning Silvia höll ett inledningstal och hyllade 
arbetet som nätverket står för; att motverka det 
ökande användandet av narkotika i Europa samt att 
skapa nya vägar för att gemensamt samverka med 
effektivitet.

Drottning Silvia
  Efter Drottning Silvias och ECAD´s Tomas Hall-
bergs inledning av 10th anniversary mayor´s conferense 
in Stockholm 2003, tog programmet sin början. Det var 
fyra talare som på fredagen berättade om sitt lands pro-
blematik samt om hur man jobbar mot droganvändandet 
i sitt land. ECAD nns representerat i 260 städer. 

Kulturella skillnader
  En av de mest intressanta talarna var Keith Hellawell, 
nationell drogkoordinator från England. Keith har en 
bakgrund som polis och har arbetat internationellt med 
dessa frågor innnan han blev samordnare.
  Det Keith lyfte upp var bland annat frågan om den 
inställning som Britterna har när det gäller drogerna. 
Många så kallade “användare” av droger påstår sig ha ett 
socialt fungerande liv, både när det gäller familj, arbete 
och fritid. 
Detta kan kanske stämma till en viss grad. - Men, säger 
Keith; de sociala konsekvenserna kommer alltid fram, 
förr eller senare. Det kan vara då du kör bil påverkad 
eller då du är känslomässigt avstängd i din relation med 
dina barn och din familj.
  Detta fenomen att försvara drogerna har slagit igenom 
hos många britter. Man ser alltså inte så allvarligt på att 
röka lite hasch eller att ta en e på någon fest ibland. Det 
betraktas som ganska harmlöst och absolut inte som en 
kriminell handling.
  Keiths stora uppgift är idag att påvisa för gemene man 
att så är inte fallet med “lätt” användning av narkotika, 

Av: Michael Thyberg

Foto. Michael Thyberg

Drottning Silvia höll ett inledande tal om hur viktigt det är 
med internationell samverkan mot narkotikans spridning.

forts.sid 20

Keith Hellawell:

- Engelsmännen har en otrolig för-
måga att försvara användandet av can-
nabis!

Många påstår sig vara goda och heder-
liga medborgare trots att de nns nar-
kotika med i bilden.

10   anniversery mayor conferenseth
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utan att visa på de konsekvenser och sociala effekter 
bruket av narkotika faktiskt för med sig.

 När det gäller narkotikatraken och dess rutiner tog 
den ryske professorn Alexander Strebkov från Sankt 
Petersburgs universitet upp frågan om spridningsvä-
garna och de strukturer som bland andra herionprodu-
centerna skapat för sin verksamhet. 
Alexander berättade att på sjuttiotalet varnades 
Sovjet
unionen, som det då hette på den tiden att Sovjet 
kommer att bli ett genomfartsland för heroinet sprid-
ning. Detta tog man inte på allvar då utan sade att man 
hade situationen under kontroll, idag vet man bättre. 
 - Man hade egentligen ingen som helst kontroll och 
det har man inte idag heller, menar Alexander. För-
utom att vi idag vet att Ryssland är ett transitland för 
herointraken mot Europa. Vi arbetar idag med att 
skaffa kunskap om hur det ser ut, varifrån herionet 
kommer och vilka vägar det tar. Vi kommer succesivt 
att bli effektiva på att sätta stopp för utnyttjandet av 
Ryssland som transportland, men det kommer att ta 
tid. Ryssland är stort och vi har begränsat med resur-
ser och erfarenheter, men vi lär oss snabbt avslutade 
Alexander Strebkov.

  Vad man sammanfattningsvis kan förstå av dessa 
talare är att de kulturella skillnader som råder och som 
ställer olika krav på samverkan för att effektiv stävja 
både missbruk och även produceringen av narkotika i 
Europa är stora.  

RIKSKRIS
  Förbundsordförande Christer Karlsson presenterade 
KRIS Sveriges verksamhet och gav ertalet av delta-
garna ett “kriminellt ansikte”. Christer ck många att 
skratta och gjorde ett kort men bra framträdande och 
det ställdes en del frågor om arbetet KRIS utför.

Bankett i Stadshuset
  ECAD bjöd delegaterna på en trerätters middag i 
Stockholms stadshus. Gästerna satt till bords i guldsa-
len och de 22 sevritörer levererade maten stilfullt och 
korrekt. Höjdpunkten var då efterrätten som bestod av 
glass, serverades med brinnade ljus och nersläckt sal. 
Det bjöds även på klassik levande musik mellan rätt-
terna.

Öppet hus
  KRIS Stockholm arrangerade öppet hus för ECAD´s 
representanter där KRIS presenterade de olika verk-
samhetsområdena och samtalade med gästerna. 
Kvällen avslutades med en middag och bildspel.  
  KRIS kocken Fereydon Jahanfar och Sven Sjö-
bring gjorde måltiden till en njutning och många av 
gästerna menade att maten smakade bättre på KRIS 
än i Stadshuset.

Förbundsordförande Christer Karlsson fångade publiken 
intresse med sin livshistoria och KRIS uppkomst med hjälp av 
en PowerPoint presentation.

Foto. Michael Thyberg

Foto. Michael Thyberg

KRIS Stockholm bjöd alla seminariedeltagarna på middag samt 
information om verksamheten. Arrangemanget var uppskattat 
och förvåningen stor bland era att före detta kriminella kan...

Foto. Erica Lejonroos

Men in black; Micke Thyberg och Peter Söderlund myste i 
Stadshusets Guld hallen vid banketten.
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Förening:  Aktivitet:   Datum:

Malmö  Tosselilladag   13 juli

   Läger vid Vombsjön  8-10 augusti

   Grillning Limhamsfältet Sista lördagen
   vid badet   Varje månad

Stockholm  Hultsfredsfestivalen  11-15 juni
   ”informationstält”

   Kärsölägret   19-22 juni

   Medlemsmöte/  29 augusti
   Extra årsmöte  
       
Kalmar  Sommarläger, Ljungnäs 31 juli

Piteå   Fotboll, KRIS Clean-team Ring för info

   Medlemsmöte  10 augusti

   Övriga aktiviteter  Ring för info

Norrköping  Medlemsfest i Djulö  14 juni

Falun   Minigolf i Kålgårn  12 juni

   Brännboll, grillning  29 juni

Karlstad  Invigning   13 juni

   Ridläger   Ring för info

   Go-cart   Ring för info

   Dagliga aktiviteter  Ring för info

Öviga lokalföreningars aktiviteter:  

Se hemsidan: www.kris.a.se eller ring din lokala KRIS förening

Justitiedeparte-
mentet delar ut 
statsmedel
JD har avsatt 0,9 mkr till KRIS 
Sveriges anstaltsverksamhet 
under år 2003.
- Pengarna är ett välkommet 
tillskott men samtidigt är det 
alldeles för lite för den verk-
samhet vi bedriver idag, säger 
Christer Karlsson.

Kritik
  Detta är resultatet av det system 
Justitieminister Thomas Bod-
ström skapat för statsmedel till 
frivilliga organisationer. Bod-
ström har fått skarp kritik av både 
Lena Adelsohn/Liljeroth (m) samt 
Anna-Maria Narti (fp) för sin 
tafatta politik mot det behov som 
nns hos de frivilliga organisa-
tionerna i Sverige. Man klappar 
gärna dem på ryggen och säger 
hur bra och viktiga dom är men 
sen blir det inget mer.

Höjt anslag
  RIKSKRIS har suttit i era 
samtal med Justitieministern och 
pekat på vikten av den betydelse 
som bedrivs av KRIS nationellt; 
att förhindra att kriminella åter-
faller och åter hamnar i fängelse. 
KRIS har räddat många under de 
fem år organisationen verkat och 
det har tydligen haft en liten inver-
kan på Bodström som först tänkte 
ge KRIS endast 450 tkr för verk-
samheten. 

Utvärderas
  Enligt Tomas Bodström skall 
systemet utvärderas vid nästa års-
skifte och då tar man ett nytt 
beslut i frågan om statsmedel 
till världens bästa brottsförebyg-
gande åtgärd.

Michael Thyberg 

Medlemsinformation
 - från din lokala KRIS-förening

se även www.kris.a.se/lokalforening
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Av:  Irené Ljunggren  

Det blev en nystart i november 
förra året på KRIS i Göteborg. 
Ted Schmidt tog över som ordfö-
rande i föreningen och era nya 
idéer har blivit verklighet. 

  Ett ungdomsprojekt i samarbete med 
fritidsgården i Kortedala är etablerat. 
Martin Johansson som jobbar med 
det berättar:

  “Vi åker ut till torget och pratar 
med ungdomarna. Det var ledarna 
på fritidsgården som tog kontakt med 
oss efter att de blivit tvungna att 
stänga gården. Det var så mycket 
bråk, droger och kriminalitet därute. 
I början ck vi sitta själva, men snart 
spred sig ryktet om vilka vi var och 
då kom ungdomarna och snackade 
med oss. Men man måste tänka på 
vad man säger så man inte verkar 
för bra. Det är viktigt att berätta om 
alla konsekvenser.”

  Efter en del funderande kom han och 
Eduardo Escudero på att de skulle 
utöka arbetet med ungdomarna. De 
tog kontakt med Gräskärrs ungdoms-
hem med tanken att så småningom 
sammanföra ungdomarna från ung-
domshemmet med dem ifrån Kor-
tedala för att trycka på just 
konsekvenserna med brott. De 
intagna på Gräskärr är mellan 13-21 
år och antingen omhändertagna 
enligt Lagen om vård av unga (LVU) 
eller får behandlingen som bistånd 

 - Arbetet med ungdomarna i 
Kortedala känns bra

enligt Socialtjänstlagen (SoL). När 
jag och Martin Johansson sitter och 
pratar kommer Eduardo Escudero 
och berättar att han haft Gräskärr på 
telefon och att de just tackat ja till 
ett samarbete med KRIS. Bägge blir 

att bli avbrutna av telefonen, och 
ventilera de saker som behövs för ett 
gott samarbete. 

  “Skriv att vi ligger tvåa i korpen 
också,” skrattar Ted Schmidt när jag 

mycket nöjda med detta.
 - För det nns ju inga ambitioner 
inom kriminalvården, en sån sak 
som att konfronteras med brottsoffer 
till exempel existerar ju inte, säger 
han.

Handledning & korpfotboll
 Sedan några månader har KRIS:arna 
handledning på Utbildningscentrum 
i Göteborg. En gång i månaden 
jobbar kärngruppen i föreningen 
med en terapeut för att strukturera 
och göra arbetet på kontoret mera 
effektivt. Då kan de diskutera utan 

frågar om det är något annat nytt 
som har hänt. Att detta är något som 
engagerar märks tydligt när Martin 
Johansson bryter in:

 - Första matchen blev ju lite stökig 
för korpen är ju lite annorlunda, har 
inte offside och så. Men nu har vi 
spelat fyra matcher och bara förlorat 
en, säger han glatt. 

  De vann den femte matchen också. 
Därmed ligger Kris i Göteborg etta i 
korpens femte serie. 

Ted Schmidt,
KRIS Göte-

borgs nye ord-
förande.

Många ser 
honom som 

en stor 
tillgång och 

era idéer 
har blivit 

verklighet 
sedan han till-

trädde.

Foto: Irené Ljunggren
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Ökat missbruk bland unga i Norr-
botten. Organisationer samverkar och 
nattvandrar i Kalix. Projektledaren 
Annika Stävenborg säger att vi hoppas 
bli er som hjälps åt med att hindra 
unga att börja droga.

Samverkan
  Nattvandrarna, Vuxna på stan, KRIS 
Kalix samt Länkarna samverkar mot det 
ökande missbruket bland unga. Man har 
märkt att de som roar sig under ordnade 
former på discon och där det är kontroll 
är skötsamma. Problemet nns numera 
ute på stan där projektet träffat på dro-
gade 14 åringar.

Gott om droger
  Norrländska Socialdemokraten skriver  
i en intervju med Lena Brännström, Natt-
vandrare i Töre att - Vi märker att det är 
mer narkotika i omlopp nu än tidigare. 
  - De nns gott om Extacy och Rohyp-
nol, vi märker att ungdomarna inte luktar 
alkohol men uppträder berusat ändå säger 
man från Polisen.

Påverkan
 - KRIS i Kalix kan ha en positiv påverkan 
på ungdomarna genom sin närvaro, säger 
Mikael Sundqvist från KRIS Kalix.
 - Vi erbjuder vår kunskap och våra erfa-
renheter, vi vill ju inte att det skall behöva 
gå så långt att våra ungdomar hamnar i 
fängelse eller råkar ännu värre ut. 
  Nattvandringen kommer att fortsätta 
och KRIS vill upprätthålla en fortsatt god 
kontakt med Kalix ungdomar.

Nattvandring i Kalix
Ökat missbruk bland unga kräver nya 
åtgärder. Organisationer i samverkan 
mot problemet i Kalix.

Av: Michael Thyberg

Bilden är arrangerad
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Satsning på unga i 
riskzonen

KRIS Helsingborg satsar på att 
arbeta förebyggande med unga i 
riskzonen. Med ett tvåårig projekt 
hoppas man kunna vända den 
ökande kriminaliteten bland unga i 
Helsingborg och ordförande Jörgen 
Borgqvist är positiv till att social-
styrelsen nu beviljat projektmedel 
för att dra igång verksamheten. Vi 
har fått 300 000 kronor och hoppas 
att vi även kan skaffa större loka-
ler. Det blir lite trångt annars med 
grupper och annan verksamhet.

Expandering
 - Idag står vi inför en utökning av vår 
verksamhet och vår lokal börjar bli för 
liten.
 - Vi har tittat på en ny större lokal på 
Rosengården och söker efter hyresgäs-
ter till vår gamla, sen yttar vi, säger 
Jörgen Borgqvist glatt.
  När vi nu skall dra igång projektet 
med unga i riskzonen behöver vi mer 
utrymme. Vi har ett biljardbord som 
är nerpackat eftersom vi idag inte har 
plats för det. Vi behöver även utrymme 
för styrketräning och hobbyverksam-
het för våra ungdomar. 
 - Vi växer och det känns skönt att 
verksamheten nu börjar tas på allvar, 
menar Borgqvist.

Tvåårigt projekt som riktar sig till unga drivs av föredetta 
kriminella vid KRIS i Helsingborg

Peggy Rosén, namnlös docka samt Jörgen Borgqvist är idag några av de drivande 
krafter som för KRIS Helsingborg framåt.
 - Det går bra för vår förening idag, säger Jörgen stolt.

Jörgen Borgqvist:

 - Det känns bra att vår verk-
samhet börjar tas på allvar!

Av: Michael Thyberg



25

KRIS Poolen

Ett projekt för att få in KRISare i 
arbetslivet igen.
Projektet är ett nyskapande försök 
med avsikt att prova andra möjlighe-
ter än de som svensk arbetsförmed-
ling erbjuder.
Ett behov
  Under åren som KRIS bedrivit sin verksamhet har 
många olika erfarenheter eller behov tonat fram. 
Behov som är bland de viktigaste en nymuckad 
medborgare har; ett arbete, en försörjning. Att 
kunna drifta sig själv ger tillfredställelse och trygg-
het, det vet vi. Men långt ifrån alla äger den möj-
ligheten efter ett avtjänat straff. 

Projektidé
  Hos KRIS i Stockholm har man diskuterat detta 
många gånger och ibland har kontakter tagits med 
olika arbetsgivare. Förvånansvärt många arbetsgi-
vare är faktiskt villiga att göra en samhällsinsats 
och anställer människor med kriminell bakgrund.
Det var här som idén uppkom att göra ett projekt av 
detta och börja skapa  förutsättningar för den grupp 
KRIS företräder; frigivna.
  Sagt och gjort, projektet skrevs ihop och godkänn-
des och KRIS Stockholm skall nu projektanställa 
en samordnare.

Intern samverkan
  Funktionen KRIS poolen kommer även att knytas 
ihop med företagspaketet och visionsrummet. Vi 
ser fram mot att vår interna samverkan nu blir bättre 
och det kommer våra vänner som friges till handa.

Visionsrummet

Företagspaketet

KRIS Poolen

Intagna/ frigivna

Av: Michael Thyberg

Arbetet i KRIS Poolen kommer att vara mycket kontaktknytande 
och innehålla samverkande åtgärder för att förmedla arbeten. 
Vill du kontakta poolen kan du göra det på: krispoolen@kris.a.se 
eller på 08-615 19 20

Foto: Michael Thyberg

En satsning för att länka in medlemmar 
i arbetslivet
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Den årliga narkotikamässan 
hölls i år i Västerås. Aros 
kongresscenter var platsen där 
många i branschen möttes för 
att delta i seminarium och work-
shops. Man höll en stor föreläs-
ning för över 500 gymnasielever,  
samt arrangemang med olika 
utställare, däribland fanns givet-
vis KRIS som informerade om 
verksamheten med hjälp av en 
PowerPoint presentation som 
Kerstin Classon komponerat.

Mötesplats
  Den årliga narkotikamässan är en 
mötesplats för såväl poliser, soci-
altjänstemän och fd kriminella och 
annat löst folk. Man samtalar om 
olika problemlösningar och lyss-
nar på föreläsare. Varje narkoti-
kamässa brukar ha några tusen 
besökare.

Utställare
  Mässan kombineras med en 
utställningsdel samt en kongress-
del. Bland utställarna hittar man 
allt från företag som säljer drog-
tester till dem som säljer skydds-
utrustning för poliser och väktare. 
De senare nämnda företagens pro-
dukter liknar något man kan se 
Arnold Swartzenegger vara utrus-
tad med i hans lmer som Ter-
minator. Detta kan uppfattas som 
mycket hetsande från dessa försäl-
jare och det fanns en viss kritik 
hos besökarna mot produkterna.
  KRIS fanns på plats för att infor-
mera om verksamheten och ck 
många frågor att besvara när det 
gäller vårt sätt att arbeta på. 

Narkotikamässa i Västerås

Arrangörsmiss
  I programmet fanns 
ett seminarium avsett 
för företagare som bju-
dits in för information 
av polisen. Vad man 
missade var att utstäl-
larna inte ck möj-
lighet att träffa dessa 
företagare som mycket 
väl kunnat informerat 
sig själva om vad som 
nns till hjälp för före-
tag med missbrukande 
personal och som ställs 
inför valet; hur hjälpa 
utan att stjälpa. KRIS som hade 
representanter från Borlänge, 
Karlstad och Stockholm vid 
mässan lämnade sin kritik till 
arrangören som lovade se över 
programmet inför nästa år. Det 
återstår bara för oss att se om vi 
skall nnas med här eller inte.

Nedan ser vi representanterna från KRIS, 
Anneli Enström, Stockholm samt Peter Olin 
Arja Laitiinen och från Karlstad.

Antalet besökare vid mässan var stort. Många 
var intresserade av att höra om vår verksam-
het och spridning i Sverige.

Av: Michael Thyberg
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Vår webmaster Göran Axelsson har fått nya uppdrag 
och har nu valt att börja avveckla sitt engagemang 
inom RIKSKRIS. Axelsson har fungerat som spin-
deln i nätet under de år som han har arbetat inom 
föreningen. Dels har han byggt upp vårt medlems-
register samt vår hemsida. Utlokaliseringen av med-
lemsregistret sköts numera av KRIS Piteå. Men vem 
som ska sköta vår hemsida är ännu oklart. Behovet 
är AKUT och vi vädjar därav till alla som har kun-
skap inom webbproduktion att ta sig en funderare 
och SNARAST höra av sig till Vägen Ut. 

Tack Göran
   I drygt tre års tid har Göran Axelsson varit stationerad i 
KRIS Stockholms och strukturerat upp vårt medlemsre-
gister och vår hemsida. Han har skapat struktur och ord-
ning på ett mycket tillfredställande sätt. Axelsson besitter 
mycket goda kunskaper om hur strukturella förbättringar 
genomförs och vi har mycket att tacka honom för - Tack 
Göran! Dessvärre har han nu fått andra uppdrag och har 
avvecklat sitt engagemang inom RIKSKRIS. 

Nya arbetstillfällen för Piteå
   Hanteringen av att registrera nya medlemmar och att 
skicka ut medlemskort sköts nu av KRIS Piteå. Vilket 
var ett välkommet tillskott i verksamheten eftersom det 
har skapat minst ett arbetstillfälle. Piteå hälsar att det 
kan innebära vissa störningar under omläggningen och 
vädjar om er förståelse. 

Vill du bli vår nya webmaster? 
  Axelsson har redan byggt upp strukturen för vår hem-
sida så arbetet innebär främst underhåll.  Vi vet att många 
av våra medlemmar besitter kunskaper inom webbpro-
duktion och hoppas nu på er hjälp! Behovet är akut för 
arbetet med hemsidan ligger efter så hör av dig snarast 
till tidningsredaktionen: vagenut@kris.a.se eller på tel: 
08-615 19 20. 

Kontakt
  Vill du komma i kontakt med vårt medlemsregister 
kan du nå dem via: medlemsregistret@kris.a.se eller på 
tel: 0911-106 81. 

Av: Erica Lejonroos
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§
Anna Hedman

Sitter du i klistret? Har du något du undrar över som rör lagen och dess djungel?
-Då är du välkommen att kostnadsfritt rådfråga RIKSKRIS  egen jurist: Anna Hedman

e-post: 
krisjuristen@kris.a.se

Fråga:

Jag har avtjänat några år för 
grovt narkotikabrott. Är nu fri-
given och håller på att söka 
arbete. Är jag skyldig att berätta 
om min bakgrund för presum-
tiva arbetsgivare ?

 Utgångspunkten är att jag som 
enskild individ har rätt till person-
lig integritet. Huvudregeln är att 
andra människor inte har rätt att 
inkräkta i min privata svär, vilket 
framgår av grundlagen. Visserli-
gen talar grundlagen om rättsför-
hållandet mellan stat och enskild, 
men dessa principer har ändå 
relevans i förhållande mellan star-
kare och svagare parter såsom 
arbetsgivare och arbetstagare. Från 
denna huvudregel tillåts emeller-
tid undantag, vilket här ska tittas 
lite närmare på.

 Svaret på frågan, om jag som pre-
sumtiv arbetstagare är skyldig att 
berätta, beror helt på vilken typ 
av arbete det gäller. Ett färskt lag-
förslag föreskriver att arbetsgivare 
har rätt att veta om det är “nödvän-
digt för att bedöma arbetstagarens 
eller arbetssökandens tillförlitlig-
het med hänsyn till säkerheten för 
det allmänna eller för arbetsgiva-
rens verksamhet”. Vad betyder då 
detta ? En viss vägledning får man 
genom den lagstiftning som regle-
rar vilka instanser som har rätt att få 
uppgifter från det s.k. belastnings-
registret beträffande sina anställda. 
Sådana instanser är kriminalvår-

den, den som anställer en över-
vakare inom frivården, personal 
inom psykiatrisk vård, tvångsvård 
av missbrukare, vård av utveck-
lingsstörda samt omsorgsverksam-
het av barn och ungdom. 

 En arbetssökande benner sig 
alltid i underläge. Någon absolut 
gräns mellan relevanta och inte 
relevanta frågor nns ofta inte, 
även om detta tillträde till belast-
ningsregistret (och det sunda för-
nuftet) kan ge en viss vägledning. 
Inte heller nns det någon regel 
som förbjuder en arbetsgivare att 
ställa vissa frågor - oavsett rele-
vans. Följden av förtigande av 
uppgifter kan emellertid falla ut 
olika. Om en uppgift anses relevant 
för anställningen, och en arbets-
tagare inte varit ärlig vid exem-
pelvis en anställningsintervju så 
har en arbetsgivare rätt att ogiltig-
förklara anställningen i ett senare 
skede. Om förtigandet av en upp-
gift däremot inte anses relevant så 
är detta inte ett giltigt skäl för att 
senare säga upp ett anställnings-
avtal.

Hur är det med arbetsförmed-
lingen ?

Arbetsförmedlingen har inte till-
träde till belastningsregistret.
 
Är jag skyldig att berätta om tidi-
gare drogproblem ?

Samma princip gäller här. Huvud-
regeln är att arbetsgivaren inte 

har rätt att veta. Även från denna 
regel är emellertid undantagen era. 
I lagförslaget formuleras det som att 
arbetsgivaren har rätt att veta om 
det är “nödvändigt för att bedöma 
om arbetstagaren är lämpad för att 
utföra arbetsuppgifter i arbetsgiva-
rens verksamhet”. Med detta avses 
säkerhetsaspekten; för arbetstagaren 
själv, arbetskamrater och allmänhe-
ten. Ytterliggare en aspekt är värd 
att nämnas. Ett anställningsavtal kan 
innebära sociala förmåner. För att få 
ta del av dessa är jag som arbetstagare 
skyldigt att ärligt berätta om even-
tuella hälsoproblem, såsom alkohol 
och drogproblem.

Slutligen
 Det kommer att visa sig inom en 
ganska snar framtid om detta kommer 
att präntas in i lagen. Min erfarenhet 
är att de esta utredningar resulterar i 
lagstiftning, ibland med viss modi-
kation. I vart fall ger detta en ganska 
god ngervisning om var vinden 
blåser - juridiskt, politiskt och mora-
liskt.  Denna redogörelse kan vara en 
hjälp för att bestämma när och hur 
mycket man vill berätta om sitt för-
utna. Om jag som kriminellt belas-
tad lyckats styra upp skeppet och byta 
riktning i livet kan jag t o m använda 
mig av tidigare misstag: KRIS är ju 
ett elegant exempel på detta !

Hälsningar KRIS-juri§ten 
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Nästa nummer av Vägen ut

Journalistiska talanger

Har du det? Vill du vara med om att skriva 
artiklar på uppdrag av Vägen ut redaktio-
nen?

Då är du välkommen att ta kontakt med 
Chefredaktör Michael Thyberg. 

E-post:  vagenut@kris.a.se
Redaktionen:  08-615 19 20
mobil:    0736-88 19 17

* Richard Flinga

* Brott mot kvinnans frid

* Qvinnoprojektet i Litauen

* KRIS juristen

* KRIS landet runt
  Lokala reportage

* Uri Galler
  Olycksfågeln

Samt mycket mer...

Planerad utgivningsdag är 10 september 
2003

Bli medlem i KRIS-organisationen!

Ta kontakt med din lokala KRIS-förening eller med 
medlemsregistret

E-post: medlemsregistret@kris.a.se

Vill du arbeta ideellt eller förverkliga bra 
ideér. Är du visionär?

Många av KRIS lokalföreningar är i behov av frivil-
liga krafter i alla former. Du som är medlem kan 
medverka och stödja din lokala förening på många 
sätt. Ta gärna kontakt med ditt KRIS och hör vad du 
kan medverka till.

RIKSKRIS

“Frågan är inte vad 
KRIS kan göra för dig!
 - Utan vad du kan 
göra för KRIS”

Detta talesätt är en viktig del i vårt solidariska 
tänkande. Man kan även säga: Många bäckar 
små.. osv.

Men om vi gemensamt drar åt samma håll kan vi  
åstadkomma mycket mer än idag. 
Hela samhället tjänar på att KRIS blir starkare, 
det nns inga förlorare i vårt koncept.

STÖD KRIS genom att skänka 
ett bidrag till din lokalförening.

Vill du bli brottsförebyggare?
Köp KRIS företagspaket!
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”Genom att hjälpa andra 
hjälper man sig själv”.

Foto: Michael Thyberg

  Med ökat samarbete och stöd från samhället och näringslivet får 
vi större kraft att hjälpa människor att inte återfalla i brottslighet. 
KRIS erbjuder nu därför ett sponsorpaket till företag och organi-

KRIS-föreningarna i Sverige köper in paket till självkostnadspriset 500 kr, 
den resterande summan på 5 000 kr går till nansiering av KRIS lokala verksamhet runt om i Sverige. 

kontakta din lokala KRIS-förening för att beställa sponsorpaketet eller för att få mer information!

sationer över hela Sverige. Genom att köpa KRIS Företags-
paket kan företag stödja vårt arbete lokalt i sina regioner. 

  Paketet är avdragsgillt och alla företag som köper paketet 
och därmed sponsrar KRIS brottsförebyggande verksamhet 
kommer att publiceras med namn på KRIS hemsida samt i 
artiklar i KRIS-tidningen Vägen Ut. 

Företagspaketet innehåller:
 
· Föreläsning á 11⁄2 timme av KRIS-medlem
· 1 års utgåvor av KRIS-tidningen Vägen Ut
· Broschyr om KRIS
· Video om KRIS 
· Diplom

Pris: 5 500 kr  
(momsfritt inklusive frakt till företaget)

Borlänge  
Tel: 0243-124 55
borlange@kris.a.se

Falun  
Tel: 023-79 52 54
falun@kris.a.se

Gislaved  
gislaved@kris.a.se

Gnesta  
Tel: 0158-263 65
gnesta@kris.a.se

Göteborg  
Tel: 031-14 51 58
Fax: 031-14 51 34
goteborg@kris.a.se

Helsingborg  
Tel: 042-13 22 95
helsingborg@kris.a.se

Härnösand  
Tel: 0736-88 19 66
harnosand@kris.a.se

Kalix  
Tel: 0923-155 33
kalix@kris.a.se

Kalmar  
Tel: 0480-207 91
kalmar@kris.a.se

Karlstad  
Tel: 054-21 60 55
karlstad@kris.a.se

Katrineholm
Tel: 0150-140 50
katrineholm@kris.a.se

Landskrona
Tel: 0418-598 20
landskrona@kris.a.se

Luleå
Tel: 0920-889 89
Fax: 0920-889 89
lulea@kris.a.se

Lycksele
Tel: 070-656 13 43
lycksele@kris.a.se

Malmö
Tel: 040-92 71 00
malmo@kris.a.se

Norrköping
Tel: 011-13 72 43
norrkoping@kris.a.se

Nyköping-Oxelösund
Tel: 0155-21 48 44
Fax: 0155-21 48 44
nykoping-
oxelosund@kris.a.se

Piteå
Tel: 0911-106 81
pitea@kris.a.se

Sala
Tel: 0224-100 63
sala@kris.a.se

Skellefteå
Tel: 0910-533 10
Fax: 0910-72 96 10
skelleftea@kris.a.se

Stockholm 
Tel: 08-615 19 20
Fax: 08-643 29 60
stockholm@kris.a.se

Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
sundsvall@kris.a.se

Söderhamn 
soderhamn@kris.a.se

Umeå
Tel: 090-71 35 32
Fax: 090-12 40 60 
umea@kris.a.se

Uppsala
Tel: 018-15 13 13
uppsala@kris.a.se

Vänersborg
Tel:0521-14000
vanersborg@kris.a.se

Örebro
Tel: 019-33 51 97
Fax: 019-33 51 97
orebro@kris.a.se
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