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Drömmer Du Om Ett Riktigt Jobb?
KRIS Sysselsättningsprogram i Stockholm kan hjälpa dig ut på arbetsmarknaden.
Vi har kontakter med arbetsgivare och företag som vill anställa personal från KRIS.

Vi vill hjälpa tidigare kriminella/drogmissbrukare till att bli samhällsnyttiga medborgare genom att 
tillsammans med en arbetscoach arbeta för att du ska kunna bli anställningsbar.  

Genom KRIS Sysselsättningsprogram:
– Kan fler få sysselsättning.
– Kan tidigare kriminella/drogmissbrukare ges möjlighet att ta tag i sitt liv och bli en del av samhället.
– Kommer fler att välja ett hederligt och drogfritt liv. 

   Är du intresserad?
Kontaktpersoner:
Projektledare: Erica Lejonroos   
Telefon:  08 - 643 30 19    
Mobilnr: 0736 - 881914    
E-post: erica.lejonroos@kris.a.se  
Arbetscoach: Peter Ofner
Telefon: 08 - 643 30 19
Mobilnr: 0736 - 88 84 44
E-post: peter.ofner@kris.a.se   Postadress:
Arbetscoach: Gith Johnson    KRIS Stockholm
Telefon: 08 - 643 30 19    Tjärhovsgatan 34
Mobilnr: 0736 - 88 99 08    116 21 Stockholm 
E-post: gith.johnson@kris.a.se

Vill du beställa någon av de föregående nummren av VÄGEN UT?
Skicka ett e-post till vagenut@kris.a.se eller ring 08-643 30 19.

Obs!
Eftersom tidningens popula-
ritet har överskridit våra egna 
försväntningar, har vi ej
möjlighet att dela med oss av 
alla föregående nummer, men 
vi kommer att gå din
önskan till mötes så gott vi 
kan. 

Tack för ert hänsynstagande.
VÄGEN UT Redaktionen.
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KRIS, Kriminellas Revansch I Sam-
hället är en ideell förening där 
före detta kriminella och missbru-
kare hjälper varandra tillbaka in i 
samhället. KRIS startade 1997 och 
idag finns föreningen på 25 orter i 
Sverige och dessutom i flera andra 
länder.

SVERIGE

STOCKHOLM

SVERIGE

STOCKHOLM

Observera!
Annonser och mindre artiklar är ej inkluderade i innehålls förteckningen.

vägeN UT nummer 2/2006

Rättelse: I VÄGEN UT nummer 1, i artikeln “KIMINALVÅRDEN OCH 
MOMENT 22” i avsnittet under mellanrubriken “Alla 12-stegs 
behadlingshem” i tredjestycket. “Vi har i en enkät funnit att 89-90 procent 
haft god  användning av programmet” Är fel, det ska vara 80-90 procent och 
ingenting annat.



Arek Socha
Layout/Design/Foto

0704 - 74 29 59
arek.socha@kris.a.se

Bruce Clarke
Journalist/Debattör
0736 - 88 84 31
bruce.clarke@kris.a.se

Marcus Beun
Chefredaktör

0736 - 21 46 27
vagenut@kris.a.se

VÄGEN UT • 2/2006�

redaktörens rader

”Man tager vad man haver”
tt någon gång då och då få ett slags 
gehör eller kritik för det arbete som 
en journalist, skribent eller kåsör 

skriver kan tyckas vara en självklarhet. Det är 
väl därför man skriver för att få en reaktion 
eller ett samtycke. Många har sagt till mig att 
de tycker VÄGEN UT är en bra tidning och 
att den är mycket snyggare i färg,  men vad jag 
menar med gehör är kritik på det redaktionella 
innehållet i tidningen. 
Det flesta dunkar mig på ryggen och säger:

– Snygg tidning du gör! Mycket bättre nu än 
förut! 

– Tack ska du ha min vän, men jag är inte 
själv på tidningen, brukar jag säga och det är 
inte av falsk ödmjukhet som jag säger det, utan 
DET ÄR SÅ.

Visserligen har det dykt upp en del intern kri-
tik om att vi skulle kasta skit på kriminalvården 
genom att granska deras verksamhet, men att 
bli granskade ligger i Kriminalvårdens natur. En 
myndighet finns till just för att den ska kunna 
granskas och vara öppen för offentligheten, 
även om inte vem som helst kan komma och 
gå hur som helst genom deras fysiska dörrar. 
Vem som helst kan begära ut handlingar från 
en myndighet.

En tidningsredaktions arbete är att granska 
och gräva fram viktig information till allmän-
heten.  

Om en journalist ringer till en myndighet 
så brukar det finnas en pressekreterare eller 
pressombud som har som uppgift att svara på  
journalistens frågor och dylikt eller hänvisa till 
ansvarig person i ärendet. 

Vi vill hjälpa dem som styr i samhället att 
bli bättre på deras egna verksamhetsområden. 
Genom vår granskning kan det uppstå en de-
batt som leder till en dialog som i sin tur kan 
leda till en förändring. ”Man tager vad man 
haver” som det gamla talesättet lyder. Vi har 
redaktionella verktyg som vi använder oss av i 
vårt arbete med att förändra attityder, åsikter 
och diskriminering i samhället.

Vi här på redaktionen är mycket väl med-
vetna om att vi själva ska klara av en sådan typ 
av granskning.

Ibland tycker vi att vi gör ett fantastiskt jobb 
med vissa artiklar och att det är något vi bör 
debattera om i en ”större” tidning för att så 

många människor som möjligt ska få chansen 
att läsa om ”scoopet”.

I vårt arbete med det här nummret kom vi 
fram till, genom egna erfarenheter och ännu ej 
publicerad färsk statistik från kriminalvården, 
att 69 procent av landets fängelser är så gott 
som helt narkotikafria. I själva verket finns det 
väldigt lite knark på landets anstalter. 

I övriga tidningar har vi kunnat läsa om att 
”Sveriges fängelser svämmar över av knark”, 
och detta har blivit allmänhetens och vissa poli-
tikers uppfattning. Det är medias bild av situ-
ationen och det är dessa rubrikerna som säljer 
lösnummer. Vi skickade in en debattartikel om 
detta till några av landets största tidningar. De 
var inte intresserade eller skyllde på platsbrist. 

Ni kan läsa artikeln här i VÄGEN UT på 
sidorna 14 och 15.

Redaktionen har fått in ett genmäle på en ar-
tikel i förra numret av VÄGEN UT från Krimi-
nalvården som vi publicerar med stor glädje i 
detta nummer.

Skriven saklig kritik publicerar vi mer än gär-
na. Bara det inte är personangrepp eller faller 
utom det som är lagligt att trycka i Sverige. 
Tryckfriheten är stor i Sverige, men det finns 
gränser.

Ute i landet, i KRIS Sverige, har en del åsik-
ter funnits om att VÄGEN UT skriver huvud-
sakligen bara om Stockholm.

Ni ser, det lönar sig att kritisera, dock ej 
att gnälla (är allergiskt mot det). I detta num-
mer finns det tre reportage om KRIS i Skåne 
och om deras verksamhet. Hade vi haft eko-
nomiska resurser, tid och utrymme, så hade vi 
åkt runt till alla 25 lokalföreningar för ett re-
portage från KRIS alla hörn i Sverige, men det 
förstår säkert alla att det inte finns en möjlighet 
till. Vi måste hushålla med våra resurser. Där-
emot, ska vi försöka att göra ett reportage från 
några lokalföreningar från olika regioner i varje 
nummer. Det är åtminstone min ambition. 

Jag vill också passa på att önska alla läsare en 
trevlig och härlig sommar. Vi får hoppas på att 
det blir bra väder i år och att solen lyser med 
sin närvaro. Skulle det bli regn kan ni alltid gå 
in och sätta er och läsa VÄGEN UT. 

Marcus Beun, chefredaktör - VÄGEN UT 
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KRIS Karlstad är den tredje störs-
ta KRIS föreningen i Sverige med 
drygt 145 medlemmar, var av 55 är 
kvinnor. 

Kanske är tjejerna mera försig-
komna i Värmland än i övriga Sverige?  
I alla fall så finns det två KRIS fören-
ingar i Värmland och båda har kvinn-
liga ordföranden!

KRIS Karlstad leds av Arja Laiti-
nen, vald till ordförande i år. Hon 
har bestämda uppfattningar om hur 
föreningen ska ledas.

– Jag pekar med hela handen men det hindrar inte att jag är 
ödmjuk inför uppgiften, vi får aldrig glömma att det är människor 
vi arbetar med, menar Arja. 

En handledare knöts till KRIS i Karlstad när föreningen star-
tade. Det är en pensionerad präst och familjeterapeut. Han kom-
mer en gång i månaden men kan också komma akut när det är 
turbulent i föreningen. 

Arja menar att en av de viktigaste bitarna för att hålla samman 
föreningen är att medlemmarna ska visa respekt för varandra och 
att inse att alla är olika och har olika förutsättningar. 

Hon är lyhörd för problem och något hon lärt sig under de fem 
åren hon varit medlem i KRIS är att man ska ta tag i problemen 
med en gång. 

Det är obligatorisk närvaroplikt för personalen vid dessa hand-
ledningar. Då stängs lokalerna och dörrarna låses, alla som arbetar 
deltar vid handledningarna. De eventuella problem som har upp-
stått rensas då ut. Är det en ”varböld” måste den genast tas om 
hand. Det är viktigt att energin inte får gå åt till dåligt mående. 

– Efter handledningen kommer det goa och sköna fram. Då 
har vi rensat luften och det känns som att vi kan föra arbetet med 
KRIS vidare, säger Arja.

Arja arbetar aktivt för att få fler kvinnor till KRIS, då är det 
väldigt viktigt att försöka få till ett särskilt kvinnoboende. 

– Många kvinnor är så trötta på att länge ha blivit betraktade 
som sexobjekt. Här på KRIS ska de inte behöva bli betraktade 
eller behöva utsättas för trakasserier. Här ska varje medlem bli 
bemött med respekt, betonar Arja.

Arja menar att arbetet med människor är så mycket mera vik-
tigt än till exempel arbetet med administration. Hon har tagit till-
fället i akt att använda sig av de förmåner staten erbjuder i form 
av plusjobb. 

– Jag ser ett behov i föreningen av en administratör och en 
datakunnig medarbetare därför ser jag en dubbel pluseffekt för 
oss när vi kan ha två KRISare bredvid dessa plusjobbare som lär 
sig. Då får vi också en stabilitet inom KRIS, då går ju inte kunska-
pen förlorad när någon KRISare går vidare ut i arbetslivet, menar 
Arja.

KRIS Karlstad har en adjungerande (rådgivande utan rösträtt) 
styrelsemedlem som arbetar inom Karlstad kommun, på det viset 
har kommunen en direkt inblick i styrelsen och detta är mycket 
värdefullt.

– Detta öppnar många dörrar utan att vi egentligen behöver 
anstränga oss och då kan vi lägga vår energi på att arbeta med 
människor för det är bara med respekt, ödmjukhet och kärlek vi 
kan nå vårt mål, avslutar Arja.

Bruce Clarke

ARJA LAITINEN 

ÖPPENVÅRDSBEHANDLING
enl. Minnesotamodellen

 
 

Alkoholbehandling 
Rörstrandsgatan 15 (S:t Eriksplan) 

Stockholm
telefon 08-31 01 19

 

 Drogbehandling och 
Kriminalitetsprogram
Kammakargatan 48 (Hötorget) 

Stockholm
telefon 08-22 63 30

 
 

Samarbete med FamVux/HVB 
Stockholm

Avtal med Kriminalvården

 

www.steponerehab.se
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KRIS I SKÅNE
- Störst, bäst och vackrast!

På KRIS föreningen i Malmö arbetar 
fem anställda med den dagliga verksam-
heten.

Tommy Persson är verksamhetsan-
svarig och han hälsar VÄGEN UT välkom-

men till storstaden Malmö. Björne Berg-
mark som är ordförande i KRIS Malmö 
och som själv inte är anställd på förenin-
gen, utan arbetar som taxichaufför till 
vardags, kommer in på föreningen över 
lunchen. 

Vi sätter vi oss ner i de stora fina lo-
kalerna för att samtala om föreningen 
och KRIS i helhet och om vilka vision-
er, värderingar och mål som får styra 
verksamheten i Malmö.

–  Jag tycker att den viktigaste upp-
giften vi har är att försöka hjälpa fångarna 
i Sverige, det får inte bli för mycket an-
nan verksamhet. Det är anstaltsverksam-
heten som var och är grundidén för vår 
verksamhet, den får vi inte tappa, påpekar 
Tommy.   

På torsdagskvällar är det föreningskväll 
och då bjuds alla in för samkväm. Föräl-
drar med barn och de medlemmar som 

arbetar på dagarna och som annars inte 
har så mycket tid att vara på föreningen 
kommer då in för att umgås.  

– Vi har den för att få hit medlem-
mar och engagera dem i den vardagliga 
verksamheten. Få dem att se möjlighet-
erna med KRIS. När de ser att här finns 
en hel lokal till förfogande växer visioner 
fram. Visionen är att vi även ska ha öppet 
även på söndagar, men det får bli ideella 
krafter som får sköta det. Vad jag menar 
är att för den som känner att han/hon 
mår dåligt eller känner sig ensam ska få 
engagera sig och känna att han/hon är be-
hövd. Söndagar är en tråkig dag, menar 
Björne. 

– Vi har fått en hyresvärd som vill hjäl-
pa oss med våra visioner om boende och 
annan verksamhet. Vi har inte 25 bollar i 
luften, utan försöker göra det vi gör bra, 
berättar Tommy Persson.

Hyresvärden Helens Plåt  äger fastighe-
terna i kvarteret där KRIS lokaler finns. 

Anstaltsverksamhet
Tommy Persson som har arbetat på 
föreningen i fyra och ett halvt år och är 
den som ofta är ute på anstalter och be-
driver KRIS verksamhet innan för mura-
rna. Tommy är ett välkänt ansikte i vissa 
kretsar i Malmö och kan nu visa på att 
det går att lägga av med kriminalitet och 
droger om man vill.  

På Fosieanstalten är de 24 timmar i 
veckan, med andra ord tre hela arbetsda-
gar. De började med tre timmar i veckan 
år 2000 som test och byggde upp ett för-
troende. Fem år senare kunde de ha haft 
30 timmar anstaltsverksamhet på Fosie 
om de velat.

– Vi tyckte det blev för mycket så vi 
nöjde oss med 24 timmar i veckan. Det 
är vi stolta över att kunna göra för de in-
tagna. Upptaget sker på ett mycket posi-
tivt sätt och vi lär känna killarna på ett bra 

och motiverande sätt, berättar Tommy.
Programmet heter ”Kriminalitet som 

Livsstil”. Deltagandet i KRIS motivations-
grupp är helt frivilligt och det är fullt varje 
gång. Under årens lopp har åtta stycken 
intagna muckat till KRIS Malmö från Fos-
ieanstalten.

På Ystadanstalten, avdelningen för 
män, är de en gång i månaden. Ett nytt 
samarbete med kvinnoavdelningen har in-
letts. Tanken är att även där vara en gång 
i månaden till att börja med. I höst ska det 
utvärderas om det blir en förlängning. 

Även Trelleborgshäktet besöks en 
gång i månaden.

– Vi besöker också Väanstalten som 
ligger i Kristianstad. Där kör vi Kriminal-
itet som livsstil med ungdomar som är 
från 18 år och uppåt. Det finns de som 
sitter på 8-10 år långa straff. 

Vi har fått Malmö Kommun att betala 
halva lönen för en medlem som jobbar på 
Tygelsjöanstalten som coordinator i vi-
sionsrummet, fortsätter Tommy.

Boendeverksamhet 
I KRIS Malmö finns det åtta platser förde-
lade på fyra lägenheter för den som muck-
ar till föreningen. Där finns nu, sedan den 
28 april, även ett boende för bara kvinnor 
och det är de först med i KRIS Sverige. 
I ett nyrenoverat hus precis runt knuten 
från föreningslokalerna  finns det plats för 
tre kvinnor.
Varför ett boende bara för kvinnor?

– Jämlikhet. Att KRIS finns för både 
kvinnor och män. Har man boende för 

I Skåne finns det tre KRIS lokalföreningar: Helsingborg, Landskrona och Malmö.
”Störst” är Malmö med 254 medlemmar och i förra numret kunde vi läsa att det var flest i 
KRIS Sverige, det var av den anledningen vi blev nyfikna på vad det är som händer i Skåne. 
VÄGEN UT´s representant besökte de tre lokalföreningarna under en vecka i maj månad.   

Foto: M
arcus Beun

Tommy Persson

”Vi har fått Malmö Kommun 
att betala halva lönen 

för en medlem som jobbar 
på Tygelsjöanstalten som 
coordinator i visionsrummet”
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män, så måste man ha ett för kvinnor 
också. Jämställdhet är debatten i dag, 
menar Elena Nilsson, föreståndare på 
Kvinnoboendet.

Första boendet helt bara för kvinnor 
och män får inte ens vistas i lokalerna.

– Trygghet för dessa tjejer är viktigt 
och prioriteras, förklarar Elena.

Kvinnoboendet samarbetar med kvin-
noKrami som har sysselsättning i form av 
praktikplats, som kan leda till ett lönebi-
drag, som i sin tur kan leda till en anställ-
ning.

– Om man sköter sina kort så brukar 
det bli ett lönebidrag, säger Elena.

Ytterligare fem kvinnliga medlemmar 
är engagerade i kvinnoboendet och stöd-
jer Elena i hennes arbete och fungerar 
som stöd personer till dem som bor där. 

Den första kvinnan flyttade in den 22 
maj och ytterligare en flyttade in strax 
efter. Tanken är att upptagningen ska ske 
från Ystadanstalten,  men att alla kvinnor 
på landets anstalter är välkomna att söka 
sig till kvinnoboendet.

– Det kanske finns någon tjej i KRIS 
Stockholm också som skulle må bra av 
att komma ner till oss ett tag, inbjuder 
Elena.

Ungdomsverksamhet
De ungdomar som kommer till KRIS 
Malmö blir ditskickade av socialen eller 
sina föräldrar. De brukar komma två till 
tre stycken i månaden.

Tommy berättar för ungdomarna om 
sitt liv med kriminalitet, droger och kåkar.  
Om alla konsekvenser och om den misär 
han själv levde i så många år.

– En fråga jag ställer till ungdomarna 

efter att jag har berättat om mig själv är, 
vill du ha det livet? Fortsätt då på den 
väg du är inne på eller lägg av, berättar 
Tommy.

Jimmie är 19 år.  Han praktiserar på 
föreningen sedan 3 månader tillbaka och 
har varit drogfri sen dess.

– För mig har det varit en räddning. 
Min kontaktperson Vincent Sjöbäck, som 
var ordförande innan Björne, rekommen-
erade KRIS. Jag trodde inte att det skulle 
hjälpa mig men, hittills har det gått bra, 
berättar Jimmie.

Jimmie får hjälpa till med lite smått och 

gott. Ibland följer han med ut på föreläs-
ningar i skolor, kyrko r och and ra or-
ganisationer.

– Jag följer bara med och brukar inte 
prata själv utan lyssnar och kollar hur det 
går till. Jag hjälper mest till i caféet, berät-
tar Jimmie. 

Har du hört talas om Unga KRIS?
– Ja, jag har hört talas om Unga KRIS 
och hoppas att kunna engagera mig i det 
i framtiden. Men det som ligger närmast 
nu är att kunna komma tillbaks till skolan 
och att få tillbaka körkortstillståndet, 
berättar Jimmie.

Andra aktiviteter
KRIS Malmö hade en så kallad ”KRIS 
Dagen” den 20 maj och det har blivit en 
tradition sen 2 år tillbaka. Där bjöds alla 
föreningar i region syd in för en hel dag 
i Malmö Folkets Park. Karuseller och at-
traktioner var till reducerade priser för 
alla KRISare.

– Det är ett sätt för oss att visa vad vi 
är och vad vi gör. Det är så lätt med för-
domar i samhället och vi är ingen hemlig 
klubb utan här får vi chansen att visa att 
vi inte är farliga utan att vi är vanliga män-
niskor, förklarar Tommy.

Varje år åker cirka 140 medlemmar med 
sina familjer till Tosielilla sommarland  för 
att umgås under en hel dag.  KRIS Malmö 
bjuder då på helstekt gris och potatissallad. 
I år är bussresan planerad till den 15 juli. 

Marcus Beun

FAKTA

Foto: Marcus Beun

KRIS Malmö

Startades: År 1999

Medlemsantal. 254 st, var av 4 st Heders, 204 st Normal och 48 st Stöd.

Verksamhet: Föreningslokal, Mansboende, Kvinnoboende, Ungdomsverksamhet, 
Föreläsningar och Anstaltsverksamhet

Adress:
Bragegatan 6b, 214 30 Malmö

Öppettider:
Måndag och fredag 08.00–16.30
Tisdag–Torsdag 08.00–21.00
Lördag 11.00–16.00

Vill du vara med och stödja KRIS Malmö?

Sätt in pengar på postgiro konto: 411 5277 - 8
eller bankgiro: 5238 - 8154

”KRIS Dagen” i Folkets Park i Malmö.
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RIKSKRIS

AGENDA

KRIS Webbportal
– Nu är framtiden här! 

RIKSKRIS Nationella samordningskontor har tillsammans 
med InfraSystems Solutions (helhetslösningar inom data och te-
lekom) sökt och erhållit sponsring av IT-jätten Microsoft.

Sponsringen består av mjukvara och licenser till ett värde 
av 500 000 kronor. Detta utgör den grund som behövs för att 
bygga upp en KRIS Webbportal. En webbportal är en hemsida 
fast i större format och med fler funktioner. Den kommer att 
drivas från KRIS egna servrar. Olika servrar för de olika funk-
tioner som portalen innehåller, som till exempel e-post server. 
MSN.com är ett exempel en sådan portal. Om man går in på 
MSN så börjar fantasin snart att ta fram visioner för vad KRIS 
kommer att kunna göra i IT-världen i framtiden.

Den nationella IT-avdelning leds av Thomas Almlöf, KRIS 
Stockholm, och en IT-representant från varje region. De kom-
mer att administrera och utveckla byggandet av KRIS Webbpor-
talen tillsammans med InfraSystems Solutions.

– Mjukvaran och licenserna är bara den första delen i projek-
tet. Nu återstår det att få fram hårdvaran (servrarna) som är del 
två i projektet, förklarar Thomas Almlöf.

Portalen kommer att underlätta spridningen av KRIS infor-
mation till nätsurfare, myndigheter och privatpersoner. Infor-
mationen om KRIS behöver inte längre sökas fram. Man kom-
mer kunna ”söka upp” dem som behöver informationen. Många 
tusen surfare kommer att kunna ta del av våra erfarenheter av 
kriminalitet och droger. Våra deviser, Hederlighet, Drogfrihet, 
Solidaritet och Kamratskap kommer att kunna spridas på ett 
helt nytt och rikare sätt.

Kommunikationen mellan medlemmar och föreningar kom-
mer att effektiviseras via egna små hemsidor, som till exempel 
på MSN.se och via egna KRIS chattsidor. Det enda som kom-
mer kunna begränsa funktionerna vid framtagningen av porta-
len, kommer att vara fantasin.

VÄGEN UT kommer att bredda sin verksamhet till webben 
och kommer på detta sätt att kunna publicera aktuella artiklar, 
debatter och annan ”färsk” information. Pappersutgåvan kan då 
ta de längre, mer omfattande artiklarna i utförligare och dju-
pare form. Att debattera i diverse ämnen kommer att bli intres-
santare och därmed kunna pågå i en snabbare takt. Idag måste 
debattörerna vänta i minst två veckor och värsta fall upp till tre 

månader för en publicering i VÄGEN UT. 
– Debatten kan då vara slut av olika anledningar eller ha sval-

nat av och publiceringen kan då kännas lite som ett skrik i rym-
den, menar Marcus Beun, chefredaktör – VÄGEN UT.

Projekt av olika slag kommer att kunna bedrivas via portalen 
och kommer inte längre att vara begränsade i lika stor utsträck-
ning som idag. Tidigare projekt kan presenteras och på så sätt 
behålls erfarenheter inom organisationen även efter projektav-
slutningen.

Detta kommer även innebära att portarna för ett effektivare 
internationellt arbete kommer att slåss upp. Tanken på att spri-
da KRIS globalt kommer tas med redan från start.

Medlemmar som vill start en KRIS förening kan göra det med 
hjälp av den information som kommer finnas på webbportalen. 
De länder som inte har KRIS kan då få den hjälp och stöd som 
behövs för att starta upp KRIS verksamhet. Portalen kommer 
också innebära att medlemmarna som är involverade i projektet 
får med sig IT-kunskaper som kommer att vara värdefulla vid 
eventuella framtida anställningar efter tiden på KRIS. Utbildning-
en kommer att genomföras med hjälp av Nykterhetsrörelsens 
Bildnings Verksamhet, (NBV) och Microsoft.

Den återstående kostnaden på cirka 200 000 kronor för 
hårdvaran har ännu ej införskaffats. Det återstår en del materi-
ella kostnader för att projektet ska kunna realiseras. RIKSKRIS 
nationella samordningskontor vill knyta kontakter med samar-
betspartners till den sekundära delen av projektet, jakten på 
hårdvaran.

Uppbyggnaden av portalen kommer att inledas under som-
maren med hjälp från InfraSystems Solutions.

Har du några frågor angående KRIS Webbportal eller idéer 
på sponsring till projeketet var god kontakta Peter Söderlund, 
RIKSKRIS Nationella samordnare.      

  Arek Socha  

WWW.KRIS.A.SE

Föreningsnamn Datum Aktivitet
Norrköping 2 Juli Trekamp/Grillning i Folkets Park

15 Juli Trubadur/Grillning i i Folkets Park

18 Juli Buss till Varamonbadet i Motala. Bad/grillning

4 Aug Buss till Kolmårdens djurpark

13 Aug Brännboll/Grillning, Himmelstalundsfälten

25 Aug Utomhuskonsert/Disco med: Dysfunktional Family

Stockholm / RIKSKRIS 22-25 Juni Midsommar lägret på Kärsön

Halmstad/ Region Syd 23-25 Juni Midsommarfest på Simlångsgården

RIKSKRIS 23-31 Juli Sommarläger: Ryssland

Informationen i agendan är insänd av individuella föreningar. Vid äventuella frågor, var god kontakta din lokalförening eller besök oss på:

WWW.KRIS.A.SE

Illustration: A
rek Socha
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NYA KRIS FILMEN 
– NU ÄNTLIGEN KLAR!

När KRIS startades 1997 
filmades viktiga händelser 
i föreningens historia och 

blev till en informationsfilm. Nu är 
film nummer två på gång och har 
premiär i höst. KRIS finns i dag på 
25 orter i Sverige, 1997 fanns bara 
KRIS i Stockholm. I den nya filmen 
är fler lokalföreningar med för att 
visa hur KRIS verksamhet ser ut 
idag.

1997 startade KRIS sin verksamhet. Det 
var Christer Karlsson, förbundsord-
förande i RIKSKRIS, och Ronny Mårtens-
son som grundade verksamheten och 
idén gick ut på att hämta folk som muck-
ade från kåken. Det är där, utanför mu-

rarna när porten slår igen bakom ryggen, 
som ensamheten och rädslan för vad som   
komma med den frihet som nyss givits, 
infriads i den nymuckades tanke och kän-
sloliv. 

ICA-kassar
Där skulle man möta upp bröder och 
systrar som ville något annat än att kli-
va på en ny runda i svängen. Att stå där 
utanför med två ICA-kassar och inte 
veta vad man ska ta vägen är en situation 
som många kåkfarare har erfarenheter 
av. KRIS startades som ett alternativ till 
det och vill ge en möjlighet att mucka till 
drogfrihet och hederlighet istället och 
ställa till med ”fest”.

Ett verktyg för KRIS
Peter Erixån berättade för Mats Gus-
tavsson hösten -97 att något häftigt var 
på gång. Dessa båda herrar har ett film-
produktionsbolag och nappade på idén 
om att dokumentera KRIS i begynnelsen. 

– Det kändes meningsfullt att få göra 
en film som inte bara hamnade i ett arkiv 
utan som verkligen har visats många 
gånger. Ett verktyg för att sprida KRIS i 
Sverige, en film som hamnade i medlem-
marnas händer, budskapet fanns redan 
där, berättar Peter Erixån.

Peter och Mats lånade en kamera och 
var med på det första medlemsmötet på 
”Skohornet” som var en lokal som KRIS 
fick låna av Krami. Efter det mötet följde 
filmteamet med när Christer och Ronny 
informerade bland annat dåvarande so-
cialborgarråd, Lena Nyberg om KRIS och 
att betoningen var på ”I Samhället”.  

Lokalen på Bondegatan
– När vi märkte hur mycket tid vi la ner 
sökte vi pengar och alla fängelse direktör-
er gick in som finansiärer, berättar Mats 
Gustavsson.

Nerikes Allehanda var de första som 
skrev om föreningen och även det fil-
mades in. Under våren/sommaren -98, in-
tresserades media för verksamheten och 
KRIS fick sin första lokal på Bondegatan i 
Stockholm.

– Både Mats och jag såg att KRIS verk-
ligen var en seriös förening och idén 
växte till en dokumentärfilm, berättar Pe-
ter Erixån. Peter Erixån, Mats Gustafsson (Humlan Media)

Chefredaktören Marcus Beun och Peter Erixån från Humlan Media smygtittar på den nya KRIS filmen.

Foto: A
rek Socha

Foto: Arek Socha
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RIKSKRIS

NYA KRIS FILMEN 
– NU ÄNTLIGEN KLAR!

Den första muckhämtningen, 1998, av Peter 
Söderlund, ordförande i KRIS Stockholm, och 
den första kvinnliga muckhämtningen av Sussane 
Pitkänen är några händelser som finns med i den 
första filmen.

Från EN förening till en organisation
Många medlemmar tycker idag att allt det där är 
historia och att en ny film borde spelas in. KRIS 
historia är viktig för att förstå varför förenin-
gen ser ut som den gör idag. Efterfrågan på en 
ny film som visar vad som händer idag är stor. 
Mycket har hänt sedan starten -97. Idag finns 
KRIS i 25 städer i Sverige och i Danmark, Fin-
land, Litauen och Ryssland.

KRIS är idag en förbundsorganisation (RIKS-
KRIS) som är delägare i studieförbundet NBV 
(Nykterhetsrörelsens BildningsVerksamhet).

KRIS i fokus
På våren 2005 stötte Peter Erixån och Mats 
Gustavsson på Christer Karlsson vid Medbor-
garplatsen och med sig hade han två vitryssar. 
Christer berättade om verksamheten och hur 
den hade förändrats och att nya länder som 
Ryssland och Vitryssland höll på att starta KRIS 
föreningar.

Christer och de båda filmarna började dis-
kutera om en ny film. 

– Det kostar pengar att resa land och rike 
runt och dokumentera och producera en riktig 
informationsfilm, förklarar Peter och Mats.

Från grundidén växte det fram två idéer. En 
ny informationsfilm och en dokumentärfilm, där 
KRIS i Ryssland står i fokus.

– Idén kring informationsfilmen var att hitta 
ett sätt att berätta om KRIS i Sverige, utan att 
behöva åka till 25 lokalföreningar. Det skulle in-
nebära 30 timmar film och vår idé låg på 25 mi-
nuter information om organisationen, berättar 
Mats Gustavsson.

I höst har filmen premiär
– Vi har åkt runt till en del lokalföreningar för 
att hitta en historia som flyter ihop med hela 
KRIS. En del föreningar kommer att bli ledsna 
för att de inte är med, men vi har varit tvungna 
att sålla på grund av platsbrist. Vi har försökt att 
få med söder, norr, öst och väst, kvinnligt och 
manligt, för att få en så bra känsla av vad KRIS är 
idag och att så många som möjligt kan identifiera 
sig med KRIS. Jag tycker att vi har lyckats med 
det, menar Peter.

Produktionen har inte kostat KRIS en enda 
krona. Produktionsbolaget har själva ordnat 
med finansiärer och tagit kontakt med NBV, 
BRÅ och Kriminalvårdsverket som är huvud-
sponsorer i projektet.

I höst är det planerat att informationsfilmen 
och dokumentären om KRIS i Ryssland har 
premiär. Denna gång kommer materialet ut på 
DVD. 

Marcus Beun

SVERIGE

STOCKHOLM

SVERIGE

STOCKHOLM

FAKTA: HM
HUMLAN MEDIA
Humlan Media består av Peter Erixån och Mats Gustafsson. Tillsam-
mans jobbar de huvudsakligen med dokumentär och informationsfilm 
från ide till färdig produkt. Detta omfattar materialinspelning, rediger-
ing , mixning mm.

Kontakt: 08 - 6416688
epost:humlanmedia@yahoo.se
www.humlanmedia.se

Orginaltitel:
KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället

Release datum för DVD:
Hösten 2006

Speltid:
25min plus extramaterial ca 14min

Språk:
Svenska, Engelska och Ryska.

Inspelningstid:
ca 1år

Inspelningsplatser:
Sverige och Ryssland

Produktionsbolag:
Humlan Media

Inspelningsteam:
Peter Erixån, Mats Gustafsson (Humlan Media)

FAKTA: FILM
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KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
KRIS anser det viktigt att kunna informera Kriminella att de – enligt 
kriminalvårdslagen – ska friges med möjlighet att få Revansch I Samhäl-
let.
Denna information sker främst genom att KRIS besöker anstalter och 
häkten och genom VÄGEN UT och internet.
KRIS erbjuder alla kriminella och/eller drogmissbrukare som vill sluta 
och har tröttnat på att leva kriminellt, en ”frizon” under den första 
tiden efter muck. 
Hittills har vi lyckats knyta till oss cirka 1 700 medlemmar i Sverige, 
men är inte nöjda med det.
KRIS vill kunna nå ut till samtliga fångar på fängelser och häkten. Tala 
om för dem att KRIS finns och att vi tillsammans kan jobba för att just 
Du också kan sluta upp i våra led. 
Just Du är en stark kraft att räkna med i KRIS gemenskap.
Här nedan följer den manual som Du – ”som tröttnat på skiten” – kan 
följa om Du vill arbeta för att tillsammans med KRIS hjälpa Dig själv, 
och senare andra som är i samma situation som Du nu befinner Dig i.

Du kan vara ung eller gammal, man eller kvinna:

1.Ta kontakt med Din lokala KRIS förening. När som helst under 
verkställigheten, men helst cirka tre månader innan frigivning. Tidig-
are eller senare går också bra. KRIS vill gärna kunna få möjlighet att 
besöka Dig vid några tillfällen, för att hinna lära känna Dig och för att 
kunna hjälpa just Dig att planera inför just Din frigivning.

2. Betala Din medlemsavgift till KRIS, 100 kr/år, i medlemskapet ingår 
fri tillgång till den ”frizon” som varje lokal KRIS förening erbjuder. 
Där kan du vara dig själv utan att behöva springa omkring på stan och 
”hålla färgen”. Dessutom ingår det en prenumeration av VÄGEN UT 
plus diverse andra förmåner beroende på vilken lokal KRIS förening 
Du tillhör.

3. När denna kontakt har etablerats och vi tillsammans har hittat en 
plan för att just Du ska få en rejäl chans till ett liv utan kriminalitet 
och droger – då kommer vi och hämtar dig när Du ”muckar”. Vi ser 
till att Din frigivning blir en fest. 

4. Du blir välkomnad i vår gemenskap och vi gör tillsammans det 
arbete som krävs för att vi alla tillsammans ska lyckas få ett hyfsat liv 
där hederlighet, drogfrihet, kamratskap och solidaritet är de tongi-
vande bitarna för att lyckas i vår Revansch I Samhället.

5. KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa till med sysselsättning samt bo-
ende och hjälpa till att styra upp myndighets- och sociala kontakter. 

KRIS finns på 25 orter i Sverige. Föreningen finns också i Danmark, 
Finland, Vitryssland och Ryssland.
Det enda kravet vi har på Dig, är att du ställer upp på KRIS fyra de-
viser: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och Solidaritet.
Adressregistret med telefonnummer hittar du bredvid denna artikel.

www.kris.a.se

RIKSKRIS
Tjärhovsgatan 9
116 21 Stockholm
08-643 30 19

KRIS Boden  
Kungsgatan 26 C  
961 34 Boden
0921-101 07  
 
KRIS Eskilstuna
Sturegatan 20
632 30 Eskilstuna
016-13 63 10

KRIS Falkenberg
Berguvsvägen 7
311 39 Falkenberg

KRIS Gävle
Södra Kungsgatan 12
805 52 Gävle
026-65 29 18

KRIS Göteborg
Heurlins plats 11
413 01 Göteborg
031-14 51 58
031-14 51 34

KRIS Halmstad
Nämndemansgatan 2
302 47 Halmstad
035-15 68 30

KRIS Helsingborg 
Skaragatan 1  
252 63 Helsingborg 
042-13 22 95  

KRIS Jönköping
Tändsticksgränd 33
551 31 Jönköping
036-12 52 73

KRIS Kalmar
Storgatan 57
392 31 Kalmar
0480-207 91

KRIS Karlstad
Vikengatan 14
652 26 Karlstad
054-21 60 33

KRIS Katrineholm
Läroverksgatan 8 nb
641 36 Katrineholm
0150-140 50

KRIS Kristinehamn 
c/o Knutpunkten
Hamnvägen 7
681 30 Kristinehamn
0550-122 18

KRIS Landskrona
Engelbrektsgatan 1
261 33 Landskrona
0418-598 20

KRIS Malmö
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
040-92 71 00

KRIS Norrköping
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
011-13 72 43

KRIS Nyköping/Oxelösund 
Periodgången 8
611 37 Nyköping
0155-21 48 44
  
KRIS Piteå
Storgatan 12
941 31 Piteå
0911-106 81
   
KRIS Stockholm
Tjärhovsgatan 34
116 21 Stockholm
08-615 19 20
  
KRIS Sundsvall
Trädgårdsgatan 11
852 31 Sundsvall
060-15 12 11

KRIS Trollhättan
C/o NBV Trollhättan
Tingvallavägen 22
616 40 Trollhättan
076-308 02 60
  
KRIS Umeå
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
090-71 35 30
  
KRIS Uppsala
S:t Olofsgatan 25
753 30 Uppsala
018-13 33 53 
  
KRIS Visby
Jungmansgatan 89 A
621 52 Visby
0498-21 89 80
  
KRIS Växjö
Östregårdsgatan 8
352 34 Växjö
0470-269 37
  
KRIS Älvsbyn
Lomtjärnsgatan 32
942 32 Älvsbyn
0730-83 31 32
  
KRIS Örebro
Vasatorget 2
703 54 Örebro
019-33 51 97

KONTAKTER
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KRIS fick besök av Ryska drogpolitiker

Narkotikasituationen i Ryssland har länge varit utanför all 
kontroll, kaos råder. Insikten att något måste göras för att råda 
bot på situationen har bland en mängd andra åtgärder, lett till 
att ett antal ryska drogsamordnare första veckan i juni besökte 
bland annat KRIS i Stockholm för att lära sig om hur KRIS, som 
ideell organisation, arbetar för att hjälpa människor som har en 
önskan att sluta med droger och kriminalitet.  

– Vi måste radikalt förändra den ryska narkotikapolitiken och 
eftersom Sverige har den procentuellt lägsta andelen narkomaner 
i Europa, vill vi gärna lära oss av de svenska erfarenheterna på 
området, menar Janina Romanova som arbetar för European 
Cities Against Drugs (ECAD).

De ryska politikerna representerade bland annat den översta 
delen av ryska parlamentet, d.v.s. det Federala Rådet, ECAD 
och drogsamordnarcheferna från två stora stadsförvaltningar i 
Perm och Jekaterinburg (nära Ural).

De ryska politikerna är imponerade av den verksamhet som 
KRIS bedriver för att ge kriminella en revansch i samhället. 
Vilken roll har en ideell organisation som KRIS och hur kan 
KRIS hjälpa människor som vill sluta knarka och sluta att leva 
kriminellt, vilka erfarenheter kan man dra av KRIS samarbete med 
Stockholm stad och hur kan man överföra dessa erfarenheter 
till de ansvariga i de ryska kommunerna som vill att KRIS ska 
starta lokala avdelningar i deras städer. 

Det finns mängder av människor som har en önskan att sluta 
med kriminalitet och/eller droger över hela Ryssland, där skulle 
KRIS ideologiska arbete för att hjälpa dessa människor definitivt 
kunna ha en avgörande roll. 

KRIS har blivit mycket mer positivt uppmärksammat i 
Ryssland än vad vi vanliga på golvet KRISare, kanske förstår. 

Dagligen rapporteras det i radio, TV och tidningar om KRIS.
Chefen för den ryska nordvästra kriminalvårdsregionen 
har beordrat alla fängelser i regionen att samarbeta med 
KRIS. I dessa ryska fängelser finns uppskattningsvis mellan 3-
400 000 fångar. Många av dessa fångar har en önskan att sluta 
leva kriminellt och/eller sluta använda narkotika. För många av 
dem skulle KRIS kunna vara en brygga tillbaka in till det ryska 
samhället.

Bruce Clarke

Från höger, förvaltningschef på Nordvästra Centrum i expertis 
och kontroll i St:Petersburg Alexey Skripkov, hälsofrågeexpert 
Natalia Malysheva från ryska Federala Rådet  i Moskva, Janina 
Romanova, nyhetsbrevansvarig på ECAD, avdelningschef Sergej 
Shirshov,  samordning av prevention- och narkotikafrågor i 
Jekaterinburg stadsförvaltning, avdelningschef Ilja Volfovitch, 
samordning av drogpolitiska insatser i Perm stadsförvaltning 
och ECAD Regionala direktör i Ryssland Georgij Zazulin, St:
Petersburg. 

Kris Finland i Sverige

Fyra KRIS kamrater från Finland besökte KRIS i Stock-
holm den 18 maj.

KRIS Centralförbund i Finland har idag 510 medlemmar för-
delade på nio självständiga KRIS föreningar. KRIS Finland star-
tade 2001.

– Vi började med radiosändningar och på detta sätt spreds 
budskapet. På samma sätt arbetar KRIS i Ryssland  och intres-
set för KRIS växer hela tiden, säger Matti Kid Hytönen, Project 
Manager i KRIS Finland och på KRIS Centralförbund.

Anledningen till besöket i Sverige var att hämta och lämna 
inspiration, motivation och uppmuntran plus naturligtvis att be-
söka KRIS kamrater i Sverige.

– KRIS i Finland har fått mycket hjälp av KRIS Sverige under 
de åren som gått. Utan denna hjälp skulle KRIS Finland säkert 
inte ha klarat av de ”barnsjukdomar” som alltid följer med när 
man startar en ny organisation, men nu ser vi en stabil utveck-
ling, menar Matti Kid Hytönen.

Han menar också att en bra idé är att dela ordförandeskapet, 
i de Lokala KRIS föreningarna, mellan en man och kvinna. Detta 
för att undvika olika former av könsdiskrimineringar.

Verksamheten är under ständig utveckling och bedrivs med 
hjälp av 19 olika verksamhetspunkter bland annat möbelverk-
stad, centrallager och boendefrågor.

– Jag kommer av hälsoskäl och ålder att avgå som ordförande 
och tar med mig en positiv bild av utvecklingen av KRIS Finland. 
Det är med stolthet och tillförsikt jag lämnar över till vår nya  

ordförande Ari Ahlgren, avslutar Matti Kid Hytönen.
VÄGEN UT tackar KRIS Finland för besöket och hälsar också 
andra KRISare välkomna att besöka redaktionen.

Ari Ahlgren kan nås på e-mail kris.keskusliitto@kolumbus.fi
Matti Kid Hytönen nås på e-mail kris.sihteeri@krisjkl.net 

Bruce Clarke

Från höger: Petri Mäkeläinen KRIS Kuopio rf , Matti Kid 
Hytönen KRIS Finland if, Mika Koinula KRIS Tampere rf, 
Marko Lautiainen KRIS Kuopio rf.

Foto: Bruce C
larke

Foto: Bruce C
larke
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TEMA: UTSLUSS

De 37 olika myndigheterna som 
ingick i Kriminalvårdsverket 
(KVV), omvandlades den 1 jan-

uari i år till en enda myndighet. Krimi-
nalvården. Den största anledningen till 
detta var att man ville effektivisera or-
ganisationen och komma ifrån onödig by-
råkrati. Nu måste den nya myndigheten 
med hjälp av den nya lagen – ”En mod-
ernare kriminalvård” – skapa en ny form 
av kriminalvård där huvuduppgiften skall 
vara att skapa en ”utsluss”  – frigivnings-
förberedelse för alla fångar som vill ha 
det.

80 procent av alla som ”muckar” får 
ingen utsluss. Fängelset är för dem en 
förvaringsplats där de ”konserveras”. 
De ges ingen möjlighet till utveckling och 
därför är de fortfarande kriminella och/
eller drogmissbrukare när de ”muckar”. 
Mellan 25-30 000 kriminella cirkulerar 
inom kriminalvården. Drygt 11 300 vuxna 
återfallsförbrytare lagförs varje år för nya 
brott av olika slag.

2005 passerade 14 523 kriminella fän-
gelseportarna. I oktober 2005 satt 5 743 
av dem i fängelse. Cirka 80 procent av alla 
tillgreppsbrott, narkotikabrott, rån och 
drograttfyllerier begås av dessa vuxna 
kriminella.

Så ser verkligheten ut.

Första huvuduppgiften
I den nya kriminalvårdslagen som riks-
dagen klubbade den 19 maj, slår justiti-

eminister Thomas Bodström fast att ”det 
gamla kollektiva grupptänkandet skall 
bort”. 

– Det står helt klart att Kriminalvården 
skall satsa på individen, det är den en-
skilda människan som skall stå i centrum, 
menar han.

Med hjälp av den nya lagen skall den 
nya myndigheten prioritera den första 
av de tre huvuduppgifterna som den fått 
riksdagens uppdrag att verkställa. ”Min-
ska brottsligheten”.

Det ska man göra genom att erbjuda 
en effektivt fungerande utsluss. Den del-
en av uppdraget blev ett totalt fiasko för 
de gamla 37 olika myndigheterna.

– Men den nya lagen är uddlös och ger 
ingen direkt vägledning, vi får prova oss 
fram till dess att lagen börjar gälla nästa 
år, menar Lars Nylén, generaldirektör för 
Kriminalvården (se artikel sida 16).

Detta är ministerns och tjänsteman-
nens verklighet.

Knarket i princip borta
De andra två huvuduppgifterna ”öka 
säkerheten och minska narkotikan på 
anstalterna”, är däremot på god väg att 
nå hamn.

Bilden av att ”narkotikan flödar på fän-
gelserna” är fel. De flesta fångar som sut-
tit i fängelse någon gång under de senaste 
två åren vet att det knappt finns någon 
narkotika på fängelserna.

Denna ”vetskap” stöds nu också av 

ännu ej publicerad statistik för 2005, från 
Kriminalvården, som visar en markant 
nedgång av narkotika innanför murarna 
jämfört med tidigare år (se tabell nedan).

2005 fanns det aldrig eller var det 
sällsynt att det fanns narkotika innanför 
murarna i 49 av 71 fängelser. 2004 var 
det 36 av 61 fängelser, alltså en dramatisk 
förändring. 2005, var det inte på en enda 
anstalt i Sverige som det dagligen fanns 
knark. 2004 var det i 4 anstalter, som det 
dagligen fanns narkotika. 

Så ser verkligheten på ”kåken” ut.

En mängd olika åtgärder 
medverkar 
Kontanthanteringen har helt försvunnit, 
fångens pengar sätts in på ett kontant-
kort. Inga kontanter – inget knark.

Kontakterna utanför murarna har 
dramatiskt skurits ned, endast godkända 
telefonsamtal tillåts.

Ett mycket större antal fängelser har 
fått egna narkotikahundar som regel-
bundet patrullerar på samtliga anstalter. 
Dessa hundar används också för att kon-
trollera besökare till fångarna.

Påbackning av straffet, indragna per-
missioner och den lilla möjligheten av att 
kunna komma i fråga för ”utsluss” gör att 
fången inte finner det särskilt lockande 
att knarka. 

Dessutom – ska man knarka så vill man 
helst göra det varje dag. Det finns inte 
någon som på allvar tror, att det går att 

NY MYNDIGHET, NY LAG 
= NY KRIMINALVÅRD?

NARKOTIKASITUATIONEN PÅ ANSTALT
Förekomsten av narkotika i anstalt grundas på gjorda beslag, erkännanden av klient eller på i övrigt grundad misstanke.

Aldrig Sällsynt Då och då Ofta Så gott
somdagligen

Antal  
anstalter

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Oktober 2004- Mars 2005 1) 20 30 24 36 14 21 5 7 4 6 67

April 2005 - September 2005 2) 15 21 34 48 15 21 7 10 0 0 71

1) Exklusive Sagsjön, Mariestad (sluten), Singeshult (öppen), Haparanda (sluten) och Tygelsjö (öppen)
2) Exklusive Sagsjön och Sörbyn (öppen)
Aldrig (0 dagar/månad)
Sällsynt (1-5 dagar/månad)
Då och då (6-10 dagar/månad)
Ofta (11-20 dagar/månad)
Så gott som dagligen (21 eller fler dagar/månad) Källa: Kriminalvården
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TEMA: UTSLUSS

helt få bort narkotikan från anstalterna. 
Men KVV nådde en bra bit på vägen. 

Så ser narkomanens fängelseverklighet 
ut.

Säkerheten nära total
Det andra viktiga uppdraget som KVV 
hade att verkställa, var att se till att sam-
hället skulle skyddas mot de kriminella 
som döms till fängelse.

Den massiva satsningen på säkerhet 
som först och främst skulle ha riktat sig 
till att hålla de 100 farligaste fångarna 
säkert inlåsta har ”drabbat” alla, också de 
inte rymningssbenägna fångarna.

– Säkerhetstänkandet inom KVV – på 
senare tid – ökade definitivt säkerheten. 
Rymningarna har i princip upphört. Ord-
ningen på fängelserna har förbättrats. 
Brottsligheten från- och inom fängelserna 
har minskat. Säkerheten för personalen 
har förbättrats. Det som inte förändrats 
är våldet mellan fångar, säger Lars Nylén 
Kriminalvårdens generaldirektör.

– Men samtidigt måste Kriminalvården 
alltid vara beredda på nya spektakulära 
händelser. Det är inga ”duvungar” som 
sitter i fängelse, menar han.

Den gamla myndigheten förmådde på 
senare tid i mycket hög grad med två av de 
tre tyngsta delarna av uppdraget, att ”öka 
tryggheten och minska knarket”. Därmed 
var den andra delen av uppdraget nära 
hamn. De 37 gamla myndigheterna inom 
KVV kunde lugnt och stilla somna in. 

Så ser Lars Nyléns verklighet ut.

Nu måste ”utslussen” 
prioriteras
Kriminalvården tog vid. Med stöd av lag-

stiftarens avsikt i den nya kriminalvårds-
lagen är det nu som myndigheten måste 
samla krafterna för att göra det möjligt, 
för de fångar som önskar en förändring, 
att förbereda sig för ett liv utan krimi-
nalitet och droger. Nu måste resurserna 
satsas på det viktigaste uppdraget. Fri-
givningsförberedelsen – ”utslussen”.

För att lyckas i det arbetet skall Krimi-
nalvården vidta åtgärder som påverkar 
den dömde att inte återfalla i brott. Detta 
arbete ska bedrivas bland annat genom 
att bereda fångarna möjlighet att delta i 
programverksamhet. 

För att lyckas i behandlingen av en 
kriminell narkoman, måste effektiva pro-
gram användas. Det är Kriminalvårdens 
ansvar att välja de mest effektiva. 

Det hjälper inte att bara avgifta och er-
bjuda drogprogram. Man måste använda 
en kombination av effektiva program och 
det finns effektiva kriminalitets- och drog-
program. 

Nu måste Kriminalvården i mycket 
större utsträckning också börja använda 
de programmen i svenska fängelser. För 
att lyckas ”minska brottsligheten” måste 
företrädarna för Kriminalvården inse att;

Så ser ”fångens” verklighet ut.  

Stelbent myndighet
Kriminalvården har i uppdrag att under-
lätta för varje intagen att förbereda sin 
frigivning. 

Det finns starka krafter i samhället 
som bultar på fängelseportarna, för att få 
komma in och hjälpa till inför fångarnas 
frigivning. Bland annat privata och offent-
liga arbetsgivare, arbetsförmedlare, kyrk-
liga organisationer och ideella föreningar 

som till exempel KRIS (Kriminellas Re-
vansch I Samhället).

Men den stelbenta myndigheten har 
ingen koordinator som kan hänvisa dessa 
krafter till rätt instans. Vad som tydligt 
kan ses behövas, för att Kriminalvården 
skall lyckas i sitt uppdrag när det gäller 
utslussningen, är att varje fängelse har 
en eller flera personer anställda som en-
bart arbetar för fångarnas utsluss. Dessa 
anställda bör ledas av en koordinator 
centralt placerad på myndigheten. 

80 procent av fångarna får inga som 
helst frigivningsförberedelser. För dem 
innebär frigivningen att de kommer ut i 
samhället med likadana förutsättningar 
som när de påbörjade straffet. Enda skill-
naden är att man fysiskt är i bättre kondi-
tion. 

För många fångar är ångesten och 
den psykiska stressen inför att återigen 
behöva tvingas stjäla och knarka för att 
orka med vardagen, i ”frihet”, tung att 
bära. Det finns inget annat alternativen 
för denna grupp av kriminella.

– Det ingår i Kriminalvårdens uppdrag 
att förbereda frigivningen. I den nya lagen 
är det kravet starkt uttalat, menar Thom-
as Bodström.

Viljan måste finnas 
Det har länge varit ett högt prioriterat 
mål för KRIS att tillsammans med andra 
organisationer och myndigheter verka 
för att det skall finnas ett utrymme på 
fängelserna – det så kallade ”Visionsrum-
met” – där fångar ska beredas tillfälle att 
aktivt kunna arbeta tillsammans med en 
av Kriminalvården anställd och med ovan 
nämnda organisationer, för en bättre fri-
givning.

När KRIS förde fram idén ”Visions-
rummet” för fem år sedan, var gensvaret 
från KVV stort.  Men säkerhetstänkandet 
och den särskilda narkotikasatsningen tog 
de allra största resurserna i anspråk. 

Först när ”utslussen” fungerar för de 
fångar som begär en sådan, kan Krimi-
nalvården på allvar påstå att man bedriver 
en verksamhet i ordets rätta bemärkelse. 
Kriminalvård.

Om beredskapen finns för de omprior-
iteringar som krävs. Om viljan att fullfölja 
uppdraget finns. Då måste Kriminalvården 
reformera sin verksamhet och på allvar 
för första gången i historien seriöst satsa 
på att genomföra den första delen av upp-
draget ”utslussen”.

Se till att de Kriminella som vill, får en 
rejäl chans för Revansch och till ett so-
cialt och någorlunda drägligt liv I Samhäl-
let, utan kriminalitet och droger.

Bruce Clarke

NARKOTIKASITUATIONEN PÅ ANSTALT
Förekomsten av narkotika i anstalt grundas på gjorda beslag, erkännanden av klient eller på i övrigt grundad misstanke.

Aldrig Sällsynt Då och då Ofta Så gott
somdagligen

Antal  
anstalter

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Oktober 2004- Mars 2005 1) 20 30 24 36 14 21 5 7 4 6 67

April 2005 - September 2005 2) 15 21 34 48 15 21 7 10 0 0 71

1) Exklusive Sagsjön, Mariestad (sluten), Singeshult (öppen), Haparanda (sluten) och Tygelsjö (öppen)
2) Exklusive Sagsjön och Sörbyn (öppen)
Aldrig (0 dagar/månad)
Sällsynt (1-5 dagar/månad)
Då och då (6-10 dagar/månad)
Ofta (11-20 dagar/månad)
Så gott som dagligen (21 eller fler dagar/månad) Källa: Kriminalvården

Foto: Arek Socha
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TEMA: UTSLUSS

Det borde alltså vara nu som 
Kriminalvården skulle tvingas att pri-
oritera arbetet med att strukturera, 
intensifiera och fullfölja verksamheten 
med frigivningsförberedelserna så att 
alla fångar skulle få den utsluss som 
lagen skulle ge dem rätt till, men eft-
ersom lagen saknar dessa tvingande 
direktiv är den uddlös.

Vi får prova oss fram
– Min bedömning av den nya Krimi-
nalvårdslagen är att den är uddlös 
och att utslussformerna är oklara. Vi 
får göra mindre justeringar och be-
tydelsen av detta är att vi har resten 
av året på oss att prova oss fram innan 
lagen träder i kraft, menar Lars Nylén 
Kriminalvårdens Generaldirektör.

Kriminalvårdens främsta uppgift är 
att förbereda fången för livet i frihet 
så att denne ska avhålla sig från att 
begå brott i framtiden. 

Med anledning av detta gav reger-
ingen år 2001 KVV i uppdrag att in-
leda en treårig försöksverksamhet 
för att intensifiera och strukturera 
frigivningsförberedelserna på anstalt-
erna, ”Förberedd för frihet?”  

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 
granskning visar att KVV totalt miss-
lyckades, allt blev bara sämre. I alla 
olika former av frigivningsförbere-
delser fick färre fångar utsluss, än in-
nan försöket. 

Verkställighetsplanering
Mer än 80 procent av de intagna får 
ingen som helst frigivningsplanering. 
Mellan 75–87 procent åker in i fän-
gelse igen inom tre år. 

Vistelsen på fängelse, styrs av La-
gen om kriminalvård i anstalt. När 
klienten börjar verkställa kriminal-
vårdspåföljd, ska det upprättas en 
verkställighetsplan. Detta ska ske i 
samråd med kriminalvårdens berörda 
enheter. Ytterligare myndigheter som 
efter behov skall delta i planeringen 
är exempelvis socialtjänsten, arbets-
förmedlingen och vid behov olika 
vårdinrättningar. 

Dessutom bör fria ideella organisa-
tioner aktivt beredas möjligheter att 
kunna hjälpa till inför frigivningen, till 
exempel Kriminellas Revansch I Sam-
hället (KRIS).

Av planeringen skall framgå ansvars-

fördelningen för de olika insatserna, 
vem eller vilka, som skall fatta beslut 
inom ramen för planen och helt eller 
delvis ta ansvar för genomförandet 
och uppföljningen.

– Nu ska vi låta de 42 olika lokala 
Frivårdskontoren ta ansvar för ut-
slussningen för ”sina” klienter, men 
då måste också socialtjänsten ta ett 
större ansvar och i större utsträck-
ning börja samarbeta med frivården 
inför frigivningen av våra klienter, 
menar Lars Nylén.

2 800 nya platser
Staten öser in pengar till Kriminal-
vården – sex miljarder kronor i år – 

KRIMINALVÅRD, STORINDUSTRI
Därför är den nya kriminalvårdslagen tandlös

”Minska brottsligheten” är lika med ”effektivare utsluss”. Men eftersom kriminalvård har bli-
vit en storindustri är inte lagstiftarna intresserade av att kriminella slutar att leva kriminellt.

I den nya Kriminalvårdslagen ”En modernare kriminalvård” borde den nya myndigheten 
Kriminalvården, få klara direktiv för hur den enskilda fången ska beredas möjlighet att kom-
ma ut i samhället till ett liv utan kriminalitet och droger. 

Foto: A
rek Socha

Ska det satsas mer pengar på nya, moderna fängelser än på “utsluss”?
(Fotot föreställer Långholms fängelset, numera lyxigt vandrarhem.)
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TEMA: UTSLUSS

som satsar dessa pengar på säkerhet. 
Just nu byggs flera nya fängelser.
I Sala och Saltvik utanför Sundsvall 
byggs nya ”Bunkrar”, säkerhetsfän-
gelser.

Dessutom ska det byggas nytt i 
bland annat Härnösand, Haparanda 
och Östersund. 

– Sammanlagt byggs det 2 800 nya 
platser fram till 2010. 1 000 gamla 
platser ska bort. Kommunerna där de 
nya anstalterna ska ligga slåss om att 
just deras fängelser ska få de nya plat-
serna för sexualbrottslingar därför att 
dessa brottslingar är lättast att hands-
kas med, menar Lars Nylén.

Fortfarande är säkerheten det allra 
mest prioriterade och rädslan för att 
släppa på denna säkerhet speglar av 
sig i de åtgärder som det satsas på.

Säkerhetstänkandet är så stort att 
de slutna anstalterna har platsbrist 
medan de öppna har platser som står 
tomma.

Behövs kriminella i samhället?
Det är mellan 25- 30 000 vuxna krimi-

nella som befolkar våra fängelser, de 
är återfallsförbrytare. När deras led 
undan för undan tunnas ut fylls de 
på av delar av de 22 000 unga som 
befolkar vissa av Statens Institutions 
Styrelse (SiS) institutioner. 

Det är denna, en av 2 000, halva 
promille av befolkningen som begår 
de allra flesta av de brott som begås 
i Sverige. 

Det är de som cirkulerar i syste-
met. Varje aktiv kriminell kostar sam-
hället cirka 25-30 000 kronor per dag. 
Detta är de direkt mätbara kostnad-
erna.

Men var och en av dessa kriminella 
kostar också samhället kostnader som 
inte går att mäta. När en far, mor, sys-
ter, bror, barn eller barnbarn begår 
ett brott, kostar detta ett lidande för 
brottsoffren. Men också för nära och 
kära, hos deras arbetskamrater, deras 
vänner och deras arbetsgivare. 

Alla dessa är naturligtvis också 
brottsoffer. Detta mänskliga lidande 
och dessa kostnader sprider sig som 
ringar på vattnet och är inte mätbara.

Komunerna slåss
En rehabiliterad kriminell sänker 
Brutto National Produkten (BNP), 
men det faktum att deras brott också 
genererar intäkter till staten, nämns 
aldrig i debatten. Varje brott och 
varje brottsoffer genererar varor och 
tjänster som ökar Sveriges BNP.

BNP är det samlade måttet på en 
nations välstånd. Utifrån det måttet 
mäts denna nations samlade resurser. 
Och utifrån det måttet bestäms det 
bland annat vilken räntesats som ska 
gälla när nationen ska låna pengar till 
exempel i utlandet. Desto högre BNP 
desto lägre ränta.

Därför är kriminalvård idag Sverig-
es största industri och den industrin 
växer så det knakar. Kommunerna 
slåss om att få de nya fängelserna som 
ska byggas. 

Naturligtvis gör de det, fängelset 
kommer att förse kommunen med 
arbetstillfällen och skatteintäkter för 
all framtid.

15 procent
En och en halv miljon människor, eller 
15 procent av Sveriges befolkning, har 
sin direkta utkomst av att det finns 
cirka 50 000 unga och vuxna krimi-
nella. 

Därför sitter både samhället och 
varje kriminell fast i en rävsax. Alla 
kriminella som kommer ut ur rävsax-
en innebär en förlust för systemet.

Om en kriminell person vill bli 
hederlig och lägga av med kriminalitet 
och droger finns det inga etablerade 
sociala eller ekonomiska nätverk som 
hjälper denne.

I nuläget är KRIS den enda or-
ganisation som seriöst arbetar för att 
de kriminella som har en önskan till 
förändring också ska få en chans att 
lyckas. KRIS överlever i huvudsak på 
grund av att en mycket stor andel av 
medlemmarna arbetar ideellt.

Däremot om den kriminelle fortsät-
ter med sin kriminalitet, då finns det 
hur mycket pengar som helst.

Dr XXX och Professor QQQ kan 
ju räkna ut hur mycket av Sveriges 
samlade BNP som 15 procent av 
Sveriges befolkning genererar.

Bruce Clarke

Lars Nylén, Generaldirektör

Foto: N
iclas Sandberg
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Snedvriden bild av Kriminalvår-
dens programverksamhet

Senaste numret av tidningen VÄGEN UT (nummer 1 
2006) beskriver påverkansprogrammet ”Kriminalitet som 
livsstil” och kritiserar Kriminalvården för att vi inte använ-
der det.

Men artiklarna ger en vinklad bild av pro-
grammet och bortser från flera viktiga fakta när 
det gäller Kriminalvårdens programverksamhet. 
Orsaken till att ”Kriminalitet som livsstil” inte an-
vänds är att Kriminalvården har fyra andra all-
männa kriminalitetsprogram som utvärderats, bli-
vit godkända av utomstående forskare och följs upp. 
Därför finns inget behov att ytterligare ett likartat pro-
gram.

– Vi har ingenting emot ”Kriminalitet som livsstil”, men 
det kostar många miljoner att utveckla och utvärdera ett 
program så att det håller den kvalitet som krävs, säger 
Stig-Åke Johansson, ansvarig för Kriminalvårdens pro-
gramverksamhet.

Tidigare användes en rad olika program inom Krimi-
nalvården. De drevs ofta av eldsjälar som hittat på dem 
själva. Men det fanns inga bevis för att de hade någon ef-
fekt på återfallen. En del visade sig till och med ha skadliga 
effekter.

Sedan ett tiotal år tar Kriminalvården därför bara in 
program som bygger på vetenskaplig grund och som god-
känts av utomstående forskare. 

Bland annat ställs krav på att det finns skrivna manua-
ler, certifierade programledare och forskning som visar på 
reella effekter.

När Kriminalvården gjorde en inventering 1999 saknade 
Kriminalitet som livsstil både manualer och utvärdering. 
Att utveckla programmet så att det kunde bli godkänt för 
ackreditering av den utomstående forskargruppen skulle 
ha blivit mycket dyrt.

Det enda svenska program som godkänts är Brotts-
Brytet, som uppfyllde kraven någorlunda och sedan ut-
vecklats och förts fram till ackreditering.

I övrigt har Kriminalvården samarbetat med andra län-
der och fått tillgång till program som redan prövats ve-
tenskapligt.

– Vi måste hushålla med resurserna. Därför vill vi hellre 
lägga kraft på att sprida de program vi har till dem som 
behöver dem än att satsa på ytterligare ett program, säger 
Stig-Åke Johansson.

Kriminalvården vill också ha full äganderätt till de pro-
gram som används och inte vara beroende av konsulter. 
Erfarenheten visar nämligen att det kan bli dyrt.

– Det ringer många konsulter till oss och vill sälja in 
program som de säger har jättefina resultat. Men det räck-
er inte. Vi är en myndighet och måste till exempel kunna 
visa upp forskningsresultat som går att jämföra med det vi 
redan har, säger Stig-Åke Johansson.

De allmänna kriminalitetsprogram som används inom 
Kriminalvården är Brotts-Brytet, Cognitive Skills, One-to-
One och Enhanced Thinking Skills (ETS).

Stina Haraldsson

Gärna ”Kriminalitet som livsstil”, 
men inte i Kriminalvårdens regi?

Att programmet ”Kriminalitet som livsstil” inte används 
på fängelserna i Sverige, är tydligen lite genant för Kriminal-
vården. 

Anledningen till det är att det programmet används på så 
gott som alla behandlingshem som Kriminalvården anlitar 
för paragraf 34 placeringar.

Ytterligare anledningar finns preciserade i Kriminalvår-
dens svar på vår debattartikel.(Se Genmäle här bredvid).

De fångar som ändå anser sig vilja ta del av programmet 
”Kriminalitet som livsstil” kan ansöka om det.

Du fånge skall då ansöka om en så kallad ”partiell para-
graf 34 placering”, (tillfällig). 

Sök kontakt med ett behandlingshem. Fråga om möjlig-
heten om att få delta i programmet ”Kriminalitet som livs-
stil”, följ sedan de instruktioner Du får.

Lägg in en i minsta detalj preciserad ansökan om partiell 
p 34, avvakta svar från Kriminalvården.

Tänk noga på att Kriminalvården är närmast ”hysteriska” 
när det handlar om säkerhet. 

Därför är det noga – med tanke på att Dina fångkollegor 
också ska få möjlighet att efter Dig få gå programmet – att 
Du är seriös.

I samband med att den nya Kriminalvårdslagen som bör-
jar gälla den 1 januari 2007 ges Kriminalvården fram till dess, 
utrymme att prova olika former av utsluss. 

Därför, ge Er själva och Ert Kamratkollektiv som vill en 
förändring i sitt liv en möjlighet att visa Kriminalvården att 
Ni vill ha en humanare kriminalvård.

Det är nu som Kriminalvården måste börja satsa sina re-
surser på en effektiv och fungerande utsluss.

Kriminalvårdens vision för en bättre kriminalvård är ”… 
Fram till 2010 ska Kriminalvården i Sverige ytterligare ha 
utvecklat och befäst positionen som en av de mest humana 
och effektiva kriminalvårdsorganisationerna i världen.” För 
att nå det målet menar Kriminalvården att ”…visionen där-
för kan omsättas i följande slogan ”Bättre ut”. 

Innebörden av sloganen skall förstås som, ”Bättre ut-
sluss”. 

Upp till bevis Kriminalvården!
Vi kan slutligen konstatera att Kriminalvården reagerat 

på vår debatt och välkomnar ytterligare reaktioner på våra 
artiklar. 

Bruce Clarke
journalist och debattör på VÄGEN UT

Insändarartiklarna är fortsättning 
på temat från förra numret av 
VÄGEN UT. 

Fortsätt gärna att skicka in era 
åsikter och synpunkter till 
VÄGEN UT.

Är du intresserad av att läsa 
föregående nummer av 
VÄGEN UT?  Se information på 
sidan 2.
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UNGA KRIS UTÖKAR 
VERKSAMHETEN
Örebro och Eskilstuna har startat upp Unga 
KRIS underavdelningar. Nu är kvoten, fem 
till antalet, uppfylld i region öst, där projektet 
med Unga KRIS bedrivs.

Men meningen är att projektet ska fortsätta och utökas till 
hela KRIS Sverige efter utvärderingen, 2007. Då påbörjas ett nytt 
treårigt projekt, under förutsättning att allt går som det ska. 

– Vi kommer att anordna gemensamma aktiviteter i sommar 
och varje lokal Unga KRIS förening har också egna arrangemang. 
Det är mycket aktiviteter och för mer information ber vi alla in-
tresserade att kontakta sin lokala Unga KRIS förening (se nedan), 
säger Richard Zamani, regionprojektledare i Unga KRIS.

 I KRIS Stockholms lokaler visas alla Sveriges hemma matcher 
under fotbolls-VM på en storbildprojektor. I Norrköping arrang-
eras bland annat bad, brännboll och besök på Kolmårdens Djur-
park. I nästa nummer av VÄGEN UT kommer Unga KRIS erhållas 
två egna sidor för att kunna presentera projektets verksamhet 
och informera om aktiviteter i en egen ”Agenda”.

För mer information och upplysningar om aktiviteter 
under sommaren i Unga KRIS kontakta din
Lokala Projektledare i Unga KRIS: 

Uppsala, Magnus Andersson 018 - 13 33 53,
 ungakrisuppsala@kris.a.se
Eskilstuna, Maria Eketjäll, 016 - 13 63 10, 
ungakriseskilstuna@kris.a.se
Norrköping, Marita Burman, 011 - 13 72 43, 
ungakrisnorrkoping@kris.a.se
Örebro Maria Forsström, 019 - 33 51 97, 
ungakrisorebro@kris.a.se
Stockholm Artur Tjernjavskij, 08 - 615 19 20, 
ungakrisstockholm@kris.a.se

KOLLEKTIV ”TERRORISTNOJA” 
HOTAR VÅR SVENSKA GRUNDLAG
”Vägen ut” är KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, tidning. Vår redaktionella 
stab består av före detta kriminella. Vi måste leva upp till vissa krav. Vi använder inte 
någon form av droger och vi tar avstånd från alla former av kriminallitet. 

Nu när lagen om buggning av nyhetsredaktioner har lyfts 
ut ur buggningslagen kan vi känna oss trygga i vårt arbete, på 
redaktionen. 

Men vi känner oss ändå hotade av det faktum att buggning 
kan komma att förekomma mot enskilda redaktionsmedlemmar. 
Ibland vill våra uppgiftslämnare inte bli offentligt identifierade 
och då har vi kunnat hänvisa till meddelarfriheten. Men 
buggningslagen i övrigt kommer ju förmodligen att klubbas 
igenom.  Risken att bli buggad begränsar vår möjlighet att fritt 
uttrycka våra tankar på alla andra platser än på redaktionen, 
därmed hämmas processen till vår revansch i samhället. 

Vi är inte några duvungar och många av oss har redan blivit 
fråntagna vår personliga integritet. Detta har vi stillatigande 
tvingats acceptera i ett samhälle som undan för undan har 
blivit allt hårdare. När lagstiftaren nu hotar att ytterligare öka 
kontrollen av våra tankar, av vår kritik mot begångna orättvisor 
och på våra möjligheter till upprättelse, då känner vi oss djupt 
kränkta. 

Vi ska väl ändå kunna diskutera yttringar i samhället under fria 
former. Ofta löper dessa diskussioner från den ena ytterligheten 
till den andra, från den ena motsatsen till den andra, för att 

slutligen nå ett möte. Från detta möte kan vi formulera en 
handlingsplan. Från denna plan kan vi nå ett resultat som ligger 
i nivå med samhällets normer och värderingar. Men vi måste ha 
möjligheter att nå dit och i vårt arbete gör vi det med hjälp av 
våra samlade erfarenheter av livet. Dessa diskussioner låter sig 
inte buggas. 

I den kollektiva rädslan för terrorister får den ”nojiga” 
lagstiftaren våra tankar och åsikter på köpet.

Bruce Clarke, journalist och debattör VÄGEN UT
Marcus Beun, chefredaktör VÄGEN UT

Denna debattartikel publicerades i Tidningen Journalisten i en 
kortare version i april 2006.
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För en KRIS lokalförenings över-
levnad och existens spelar olika om-
ständigheter roll och en av dem kan 
vara kommunens vilja att ge ekono-
misk stöd till verksamheten. Lands-
kronas kommun betalar visserligen 
83 000 kr/år men hela summan går 
till hyran av lokalen. Trots sina små 
medel kämpar föreningen på med sitt 
arbete och bedriver Anstaltsverksam-
het, Föreläsningar och Ungdomsar-
bete. Det är dessa tre ben som KRIS 
Landskrona står på och arbetar med i 
sitt dagliga arbete.

Men drar in lite pengar på det sättet 
med den typen av aktiviteter och den 
skötts av frivilliga insatser i från med-
lemmarna själva. 

– Vi har funderat på att anstäl-
la någon på ett lönebidrag. Vi vill 
naturligtvis växa och visionen är att 
ha två anställda i framtiden, berät-
tar Per-Arne Carlsson, ordförande i 
KRIS Landskrona, som gärna tilltalas 
som Per.

Lokalerna är öppna på vardagar 
12-19, utom onsdagar då det är kill-
grupp. Medlemmarna sköter öppnan-

det och de får skriva upp sig på en lista 
som finns på anslagstavlan. Det är en 
kärntrupp på fyra till åtta medlemmar 
som hjälper till med det. Varje tisdag 
är det lunch i lokalen som medlem-

mar lagar tillsammans och kostnaden 
är 20kr. 

För två år sen lämnade man in en 
ansökan till BRÅ (Brottsförebyggande 
Rådet) och ett halvt löfte gavs om 
150 000 kr till verksamheten.

– Men det stöp på att den inte var 
rätt ställd. Hade vi formulerat oss an-
norlunda hade vi fått pengarna. Men 
vi fick lite pengar av fonden för Socialt 
Arbete, berättar Per.

Lions har skänkt 17 000 kr till 
föreningen och en bankdirektör 
ringde och hörde av sig och undrade:

– Varför har ni inte sökt pengar av 
oss till ert ungdomsarbete?

Att det finns folk som är engager-
ade och vill hjälpa till ekonomiskt i 
KRIS verksamhet är Landskrona ett 
bevis för. 

Undomsverksamhet
Ungdomsarbetet är en viktig del i 
KRIS Landskrona och för två år sen 
startades en killgrupp med sju ung-

KRIS LANDSKRONA

Tre mil söder om Helsingborg ligger Landskrona med sina �0.000 invånare. 
En liten stad med storstadsproblem när det gäller narkotika och som en följd 
kommer kriminaliteten.
Här ligger Skånes ”bästa” KRIS förening, den drivs nämligen helt av och med 
ideella krafter. Det har den gjort i fem år sen starten.

Foto: Marcus Beun

Per-Arne Carlsson, ordförande i KRIS 
Landskrona.

Foto: M
arcus Beun
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domar från området Frödenborg. 
Killarna var då på väg utför med hasch-
rökning och diverse kriminalitet och 
som en följd taskiga skolbetyg. 
 Två deltagare har hoppat av och en 
har tillkommit i gruppen. En gång i 
veckan träffades de för att diskutera   
droger, kriminalitet och dess kon-
sekvenser.

Skidåkning, kanot, fiske, go-kart och 
matlagning är några av de aktiviteter 
som grabbarna har fått vara med 
om. Besök på andra föreningar som 
idrottsklubbar av olika slag har också 
funnits med i programmet. Efter två 
år med killarna som nu går i nionde 
klass har fem av sex kommit in på sina 
valda gymnasieutbildningar. 

– Det känns lite vemodigt nu när 
träffarna som pågått i ett par år upp-
hört. KRIS lokaler i Landskrona är 
öppna för dem även i framtiden. Det 
har hänt så mycket fint med de här 
killarna under dessa år som vi har haft 
den här killgruppen, berättar Per.

Avslutningen för grabbarna i kill-
gruppen skedde på Tivolit i Köpen-
hamn den 4 juni. 

Anstaltsverksamheten
Varje tisdag åker Per till Bergsanstalt-
en, som ligger i Helsingborg, tillsam-
mans med KRIS Helsingborg. Där 
spenderar de sex timmar uppdelat 
på fyra avdelningar tillsammans med 
killarna för att samtala om kriminal-
itet och droger, och framför allt om 
hur de har kommit ifrån det.

– Vi tar med de intagna ut på sär-
skilda permissioner och går på AA 
eller NA-möten. Tillsammans besöker 
vi våra föreningar för att visa var lo-
kalerna ligger. Anstaltsverksamheten 
är KRIS viktigaste uppgift. Utan den så 
faller hela idén om KRIS som organi-
sationen, upplyser Per.
Vad är grunden för ert goda 
samarbete med Bergsanstalten?

– Vi kommer när vi ska och gör 
det vi ska. Vi berättar om vår väg ut 
ur kriminalitet och droger. Kontinu-
itet är viktigt så att grabbarna får se 
samma personer vecka efter vecka, 
svarar Per.

– Vi har fått in NBV på Bergs-
anstalten. Fångarna bedriver studie-
verksamhet där inne med hjälp av 
studieförbundet, berättar Per.

Marcus Beun

    

FAKTA

Startades: År 2000

Medlemsantal: 42 varav 37 Normal och 6 Stöd.

Verksamhet:
Föreningslokal, Anstaltsverksamhet, Ungdomsverksamhet och
Föreläsningar.

Adress:
KRIS Landskrona
Engelbrektsgatan 1,
261 33 Landskrona.

Telefon: 0418 - 598 20

Öppettider:
Måndag, Tisdag, Torsdag och Fredag: 12-19

Vill du vara med och stödja KRIS Landeskrona?
Sätt in pengar på postgiro:  57 13 43 - 3

Foto: Marcus Beun

Foto: Marcus Beun

Fullt hus i KRIS Landskronas IT-café lokaler.
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KRIS HELSINGBORG

Helsingborg är en av Sveriges vackraste städer och där finns en av KRIS ”vackraste” 
lokalförening, KRIS Helsingborg. I området Rosengården strax utanför city ligger föreningen 
beläget i två fristående villor med en omgivande fin och härlig trädgård. I det ena huset är 
föreningslokalerna inhysta och i den andra KRISBO, som är ett boende för nymuckade.

Att en kvinnas hand och vilja har 
styrt inredningen på KRISBO  märker 
man direkt innanför tröskeln. Det 
känns lite som att komma in i en av 
IKEA´s visningslägenheter modell à la 
carte. Det är en mycket imponerande 
inredning av färg blandad med form 
som ser fantastiskt lyxig och genom-
tänkt ut, som möter en när man stiger 
in i KRISBO. 

– Ändå så har det inte kostat speci-
ellt mycket pengar att få det så här 
fint, cirka 50-60 000 kr, säger Peggy 
Rosén, som är ordförande i KRIS Hel-
singborg och den som är ansvarig för 
den utsökta inredningen i KRISBO.

På KRIS Helsingborg är de tre 
anställda och det är Peggy Rosén, ord-
förande, Peter Persson, anstaltsans-
varig och boendeansvarig, samt Olof 
Ahlgren, som är ungdomsansvarig.

Förutsättningarna för KRIS lokal-

föreningar i Sverige kan se olika ut 
beroende på vilken kommun den lig-
ger i. Den här lokalföreningen har tur 
med sin kommun och ett väldigt gott 
samarbete. 

– När vi startade KRIS här i Hel-
singborg hjälpte BRÅ (Brottsförebyg-
gande Rådet) till med borgen för lo-
kalen. Vi var ute och gjorde oss ett 
namn bland politiker så att det blev 
förankrat i kommunen redan från 
början, berättar Peggy Rosén.

Föreningen samarbetar också med 
andra organisationer och sitter nu-
mera själva i BRÅ´s styrelse. Där har 
de en plats men oftast är dom två 
som går.

I Helsingborg finns det en para-
ply organisation som heter ”frivilliga 
krafter” där de ideella föreningarna i 
staden är med och KRIS är en av de 
19 föreningarna.

– På så sätt kan vi tillsammans 
möta politikerna och bjuda in till ge-
mensamma föreläsningar och even-
emang. Vi var måna redan från början 
om att sköta vår förening i enlighet 
med stadgarna. Vi har sagt nej till sam-
arbete som inte ingår i vår verksam-
het, förklarar Peggy Rosén.

Ungdomsverksamhet
En typ av arbete som definitivt går i 
enlighet med KRIS verksamhet är de-
ras välfungerande ungdomsverksam-
het. Kommunens socialtjänst, avdel-
ningen för barn och ungdomar, skick-
ar killar och tjejer som är dömda till 
ungdomstjänst till KRIS Helsingborg. 
Från och med den första januari i år 
har 20 ungdomar kommit där ifrån.

– Vi får 20 kronor i timmen för 
varje ungdom och då har vi gjort så 
att när de är klara med sina timmar 

Foto: Marcus Beun
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hos oss får dom ett biokort som 
avslutning. Det är många av dem 
som kommer och hälsar på för 
att berätta hur det går för dem, 
efter att de har varit här, berättar 
Peggy.

Anstaltsverksamhet
I artikeln om KRIS Landskrona 
kunde ni läsare läsa om samar-
betet med KRIS Helsingborg på 
Bergsanstalten, som är en tolv-
stegsbehandlingsanstalt.

Häktet i Ängelholm och Kris-
tian
-stad ingår också i deras besöks-
verksamhet.  

Under besöket i Helsingborg, 
fick VÄGEN UT möjligheten 
att följa med när Peter Persson, 
anstaltsansvarig, hämtade en av de 
intagna på Bergs-anstalten för en 
särskild permission. 

– Sen i Mars har vi hämtat ut 
den här killen en gång i veckan ib-
land två. Han brukar vara med på 
våra föreläsningar i skolor och så. 
NA-konvent och säkerhetsmässa 
har han också varit med på, berät-
tar Peter.

”Kalle”, som vill förbli anonym, 
får en kram av Peter när vi möter 
honom utan för grindarna till 
anstalten. I bilen kommer samtalet 
in på hur skönt det är att KRIS 
finns och att han uppskattar deras 
arbete. ”Kalle” som själv brukar 
vara med på föreläsningar ute i 
skolor berättar:

– Den bästa frågan jag har fått på 
en föreläsning är ”Är det sant det 
där om vad som händer om man 
tappar tvålen i duschen?”, berättar 
”Kalle” skrattande. 

Denna dag avslutade reportaget 
i från Skåne på en kinesisk res-
taurang i Helsingborg. Även om 
andra kanske tycker att det låter 
kaxigt att säga att KRIS i Skåne är 
”Störst, bäst och vackrast” så är 
KRIS Malmö den ”största” av de 
tre, KRIS Landskrona ”bäst” för 
att de driver det i motvind helt 
byggt på ideella krafter och de som 
besöker KRIS Helsingborg kom-
mer att förstå ordet ”vackrast”.  

Marcus Beun

FAKTA

Startades: År 2000

Medlemsantal: 67 varav 1 Heder, 35 Normal och 31 Stöd.

Verksamhet: Föreningslokal, KRISBO, Ungdomsverksamhet, Föreläsningar och 
Anstaltsverksamhet.

Adress:
KRIS Helsingborg
Skaragatan 1 
252 63 Helsingborg.

Telefon: 042-13 22 95

Öppettider:
Måndag, Tisdag 8-16, Onsdag 8-21, Torsdag 8-20, Fredag: 8-15
och Söndag 15-19

Vill du vara med och stödja KRIS Helsingborg?
Sätt in pengar på postgiro: 42 49 607 - 5

Foto: Marcus Beun

Foto: Marcus Beun

Foto: Marcus BeunPeter Persson och Peggy Rosén, KRIS Helsingborg.

KRISBO utsökta inredning.



Hela världen in i föreningen…
Världen blir alltmer EN värld.
Vi hör ihop. En smittsam sjukdom kan
transporteras över hela världen inom ett par
dagar eller någon vecka. Miljöförstöring på andra
sidan klotet påverkar livsvillkoren för våra barn och
barnbarn här i Sverige. Krig och naturkatastrofer
driver folkströmmar långt upp till Norden. Vi kan inte
längre värja oss. Världen har aldrig tidigare så påtagligt
varit EN värld.

Det är dock inte bara elände. Den blir också intressantare. Många spännande influenser ger 
våra liv nya upplevelser, nya dimensioner - musik, mat, religion, resor, exotiska djur- och 
naturupplevelser. 

NBV genomför under 2006 och 2007 ett projekt som heter 
just ”En värld”. Projektet ska hjälpa till att göra världen lite 
mänskligare att leva i. Det innehåller en rad aktiviteter som 
lockar människor både inom och utanför nykterhetsrörelsen. 

Här ett några exempel på aktiviteter:

•  Utställningar som ”Freedom” och ”Skål   för 
kvinnoförtrycket”samt personer som pratar om 
alkoholsituationen i världen. 

•  Föreläsningsturné kring ämnen som: Jämställdhet 
- Vatten - Alkohol - FNs millenniemål. 

•  Filmvisningar (video eller dvd) med kortare filmer 
(20-25 min) gjorda i Afrika av unga afrikanska 
människor kring ett antal vardagsproblem som när 
kvinnor väljer att gifta sig med kvinnor, unga flickor 
som lämnas av männen när de blir med barn mm. Fungerar i alla åldrar och särskilt bra 
bland ungdomar.

www.nbv.se - info@nbv.se



•  ”Back2Life” studiecirklar kring återuppbyggnadsarbetet efter 
tsunamin i Sri Lanka. En film och nyhetsbrev som ges ut med 7 
nummer. (Filmen finns på video och DVD)

•  Gruppaktiviter kring spelet ”Quinna”, som finns på tre språk, svenska, engelska 
och arabiska. Spelet fyller självt en eller flera kvällar, men kan också kombineras 
med föreläsningar.

•  Debatter kring utvecklingsfrågor där projektet bidrar med centrala resurspersoner som 
debatterar tillsammans med lokala aktivister från intressanta föreningar/grupper.

  
Vilka aktiviteter finns på din ort? Är det något du vill och kan göra i din förening?

Vill du lära dig någonting eller utveckla dina intressen 

•	 Du har kanske drömt om att måla eller att spela gitarr i ett rockband? 
Det är något du kan göra i en studiecirkel. 
•	 Lära dig mer om Internet eller ekonomi? 
•	 Spagetti och köttfärssås i all ära - du kanske vill bli bättre på att laga 
mat. Svensk husmanskost eller asiatisk kokkonst, det finns studiecirklar i 
det mesta.
•	 Är det personlig utveckling som 
intresserar dig?

Då är studiecirkeln en utmärkt metod! 
Fördelen med studiecirkeln är man arbetar 
metodiskt, men att det inte är en ”skola”. 
Kontakta din NBV avdelning! 

www.nbv.se - info@nbv.se
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EVOLUTION

ETT FÄNGELSE

STUNDER AV VERKLIGHET
”Alla de formspråk som tar vid
där orden slutar, får oss att för-
stå situationer som vi aldrig har
upplevt och förstå dem med alla
sinnen.
  Vi måste öppna de vägar som
får en sann dialog att uppstå –
Den som leder oss mot ökad
humanism, ökad medkänsla och
förståelse för andra människors
livsöden och se att det också
handlar om oss själva.”

                          Jan Jönsson
                           Skådespelare och regissör
                                        i anstaltsvärlden

Till minnet av Samuel Becketts födelse för 100 år sedan, gav 
Jan Jönsson sin pjäs ”Stunder av verklighet” på Orionteatern 
i Stockholm.
Under en sex timmars monolog höll han sin publik fängslad 
med sin berättelse ”Stunder av verklighet”. En berättelse som 
beskriver hur han tillsammans med fem Kumlafångar sätter 
upp pjäsen ”I väntan på Godot”, resorna till Paris för att träffa 
Samuel Beckett och besöken på San Quentinfängelset i Kali-
fornien, USA. Pjäsen sattes i ett senare skede också upp där 
med fem fångar. 
Vid stor galapremiär, på Göteborgs Stadsteater 1985, rymmer 
fyra av Kumla fångarna. Denna rymning väcker uppmärksam-
het över hela världen. Brev anländer från pjäsens författare 
Samuel Beckett och möte i Paris styrs upp. Brev anländer från 
fängelsedirektör vid San Quentin och möte i San Fransisco 
styrs upp. Pjäsen sätts, efter år av förberedelser, upp på San 
Quentin med livstidsfångar. Flera föreställningar ges i en lo-
kal på San Quentin. Beväpnade vakter vaktar och banderoller 
hänger ner från balkongerna. Där står: INGA VARNINGS-
SKOTT!
Jan Jönsson äger en stark inneboende kraft. Han berättar med 
stor inlevelse, mycket kärlek och med stort självförtroende. 
Med en gedigen professionell yrkeskunskap fängslar han pub-
liken. Råa berättelser från fängelsemiljöer där fångar lever i 
förnedring och där de fråntas all personlig integritet skakar 
om publiken. 
Pjäsen ”Stunder av verklighet” dokumenterar ett unikt teater-
projekt från en verklig fängelsevärld. 
Jan Jönssons möten med Samuel Beckett och fängslade män 
som fick uppleva att de i alla fall hade ett människovärde under 
den tid de besatte sina roller i ”I väntan på Godot”, gjorde 
”Stunder av verklighet” i sanning, mycket angelägen och väl 
värd att se.

Jan Jönsson har på Commedia Art förlag givit ut boken med 
samma titel, ”Stunder av verklighet”.

Bruce Clarke

Foto: Beppe A
rvidsson

Missat pjäsen? Köp boken!

Bakom murar av straff,
trängs drömmar som gör rättvisan paff.
Genom åren önskan att bli fri.
Tiden går förbi.
Vännen är borta och minnena korta.
Vägen hem känns lång och cellen trång.
- Samla då lyckan i ett fång, ta den med tvång!
Gå förtryckarna till mötes.
- Se, deras lag nötes!
Framtidens timma ses genom dimma.
Nyårsklockors slag ger dig en ny dag.
Vindens doft gör dig svag, bortom all lag.
Finner du kvinnan då är du den största vinnarn!
Bakom stängsel av hån, trängs du bland fån.
Akta den ömma tån, var kom den ifrån?
Genom hatet du ser, undrar varför du le’r.
När längtan är nära du gråten får bära.
Vägen framför är stängd.
Du känner dig trängd..
-Samla då din styrka, utan hjälp från nån kyrka.
Håll din rygg rak, få pliten att bli spak!
Lyft kåkens tak, få den att likna ett vrak.
 
Där ute möter jag dig.
-Oj, vilken grej!
Du frågar om jag vill bli din tjej.
-Jag säger inte nej!

Aila Koskell, KRIS Karlstad

Illustration: Arek Socha
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KULTUR & NÖJEN

Veronica Dahlberg muckade från Fä-
ringsöanstalten efter ett två månader långt 
fängelsestraff. Den 6 juni 2006 på Sveriges 
nationaldag, hämtade Marit Strand-Pet-
tersen och Gith Johnson från KRIS Stock-
holms kvinnliga anstaltsteam, Veronica 
vid grindarna till anstalten. Det kvinnliga 
anstaltsteamet som är där inne en gång i 
veckan har träffat Veronica flera gånger un-
der hennes verkställighetstid. 

– Vi gjorde en gemensam planering med 
Veronica och hennes kontaktperson på 
socialförvaltningen. På så sätt var allt klart 
den dagen hon muckade, vi ordnade med 
boende i KRIS träningslägenhet på Magnus 
Ladulåsgatan, berättar Marit Strand-Petter-
sen, boende ansvarig KRIS Stockholm och 
motivatör i det kvinnliga anstaltsteamet.

– Efter att vi hade fikat och ätit frukost 
på McDonalds hade vi egentligen planerat 
att vi skulle åka ut till Kaknästornet, men så 
sa Veronica att hon hade ett enda önskemål 
och det var att åka Fritt Fall på Gröna Lund 
och ta ett muckarfoto, berättar Marit.

KRIS bjöd på femkampshäftet i muckar-
present. KRIS har enligt tradition en så kall-
lad muckarpresent till den som muckar till 
KRIS. Mening med den är ett trevligt minne 
av en lyckad muck och kanske den sista. 
Den som KRIS hämtar får själv bestämma 
vad aktiviteten blir, inom rimliga gränser. 

 – Vi åkte Fritt Fall, Berg och Dalbanan, 
en åkattraktion som jag inte minns namnet 
på. Vi kastade lite boll, sköt med luftpistol 
och så var vi inne i Spökhuset. Allt som allt 
slog vi ihjäl ett par timmar inne på Grönan, 
Jättekul, berättar Veronica. 

Efteråt gick tjejerna och övriga medlem-
mar från KRIS Stockholm tillsammans med i 
paraden från Kungsträdgården till Skansen, 
Veronica gick först och bar fanan. KRIS har 
fått en svensk flagga av Kungen för att gå 
med i paraden på nationaldagen varje år.

Marit Strand-Pettersen 

FRITT FALL PÅ MUCKDAGEN!

Marit, Gith och Veronica i “toppform“ på Gröna Lund i Stockholm.

NYSTARTAD KRIS FÖRENING I TROLLHÄTTAN

– Vi hade vårt första styrelsemöte den 16 maj, berättar Jonny 
Björk, ordförande i KRIS Trollhättan. 

Föreningen hyr sina lokaler av NBV i Trollhättan som ligger 
på Tingvallavägen 22. Undervecka 22 var Jonny på besök i 
Stockholm för att se hur en lokalförening fungerar och lära sig 
mer om verksamheten och organisationen.

Att sponsring är en del av KRIS och att den är viktig för vår 
överlevnad har KRIS Trollhättan redan fått en positiv erfarenhet 
av.

– SAAB ringde och frågade om de kunde hjälpa oss på något 
sätt. Vi svarade att en bil skulle vara bra att ha för kunna åka på 

anstaltsbesök. Så vi fick en sprillans ny 95:an av 2006 års modell, 
berättar Jonny.

KRIS besöksverksamhet har inleds på Bergsanstalten i 
Vänersborg.

– Det är de intagna själva som ringde och ville att vi ska komma 
och besöka dem på behandlingsavdelningen där, berättar Jonny.

Varje fredag är det tänkt att besöken ska äga rum 3-4 timmar. 
Föreningen växer snabbt och har redan 50 stycken medlemmar.

Vi på redaktionen önskar KRIS Trollhättan lycka till och välkomna 
till KRIS Familjen.

Marcus Beun
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KRISJURISTERNA

Fråga

KRISJURI§TERNA
Rådfråga RIKSKRIS egna jurister kostnadsfritt
Skriv till:  
Krisjuristerna Vikengatan 14,  652 26 Karlstad. 
Tfn: 054-21 60 55 eller mejla till: krisjuristen@kris.a.se. 

TEMA: UTSLUSS
EN MODERNARE KRIMINALVÅRDSLAG

- JURISTEN SIAR OM FRAMTIDEN

Juristerna är inte färdigutbildade jurister

En god kriminalvård ska verka för sin 
egen undergång! Arbetar Kriminalvården 
i denna riktning? Röster inom KRIS menar 
att så inte är fallet; att man i själva verket 
sviker ett av sina åtaganden – att före-
bygga återfall i brott. Förändringar i lagen 
om kriminalvård i anstalt träder i kraft 
i januari 2007. I ett pressmeddelande 
från justitiedepartementet säger man att  
lagändringen kommer att innebära att 
individens behov  ska sättas i centrum 
och att det ska löna sig att sköta sig; den 
skötsamme klienten ska ges möjlighet till 
utsluss medan den som missköter sig får 
sin villkorliga frigivning uppskjuten. 

Kommer den praktiska verkligheten 
– beträffande individen i centrum och ut-
sluss – att leva upp till teorin? Detta åter-
står att se. Att spekulera vilken återklang 
lagändringar kommer att ha i praktisk 
verklighet är just detta; spekulationer. 
Hur kommer detta sig? Jo, det kommer 
sig av att lagstiftning ofta är ”halvfabrikat” 
och sällan svart-vita sanningar.  En och 
annan slutsats kan ändå lyftas upp utifrån 
vad lagen säger och  vad den inte säger. 
Att tänka individ och inte kollektiv – här 
gör lagen ett teoretiskt  kliv framåt; en rad 
paragrafer benar ut olika former av ut-
slussåtgärder. Vad som i verkligheten kan 
orsaka problem är detta; lagen erbjuder 
förhållandevis detaljerade möjligheter till 
utsluss. Vad lagen däremot inte erbjuder 
är motsvarande rättigheter. I slutänden 
är det Kriminalvården som bestämmer 
vem som ska beviljas utsluss (och vem 
som inte ska det) – inte lagen. Beslutet 
går dock att överklaga (se nedan).  En 
domstol tittar då på rimligheten av beslu-
tet utifrån det omständigheterna i det ak-
tuella fallet. Käppar i hjulet i sådana fall är 
tidsfrister som löper.

Lagen säger som följer: 
För att minska risken för återfall i brott 
och för att även i övrigt underlätta den 
intagnes anpassning till samhället, får han 
eller hon beviljas vistelse utanför anstalt 
genom följande utslussningsåtgärder:

1. frigång 
2. vårdvistelse (tidigare § 34)
3. vistelse i halvvägshus
4. utökad frigång 

Vistelsen utanför anstalt enligt första 
stycket 2-4 skall planeras så att den kan 
pågå fram till dagen för den villkorliga fri-
givningen. 

Löfte om individen i centrum: Kan 
ambitiös teori komma att krocka med 
verklighet? 

Ja, så kan det bli. Inträdesbiljetten 
till utsluss heter skötsamhet (enligt la-
gen en riskuppskattning om eventuell 
misskötsamhet). För den som avtjänar 
ett kortare straff kan tiden bli knapp att 
vinna anstaltens förtroende; då det som 
sagt är Kriminalvården – och inte lagen 
– som bestämmer vem som ska beviljas 
utsluss.  Problematiskt blir det också för 
den klient som behöver hjälp och stöd 
att hitta sin motivation att bryta gamla 
mönster. 

Något ska sägas om vårdvistelse 
(tidigare § 34)
En positiv nyhet är att kraven för § 34 
som nu kommer att heta vårdvistelse
mjukas upp något. Tidigare krav på ”sär-
skilda skäl” för att bevilja detta tas bort. 
Vistelsen ska planeras så att den pågår 
fram till datum för villkorlig frigivning. 
Detta ser ut som en öppning. I dagsläget 
kan problem uppstå beträffande an-
svarsförbindelse med socialtjänsten. Då 

Kriminalvården ansvarar för betalningen 
av vårdvistelsen fram till den villkorliga 
frigivningen torde denna förändring in-
nebära att ett hinder lyfts bort för den 
som ansöker om vårdvistelse.

Rätt att komma till behandlingsavdeln-
ing inne på fängelset?

Den nya lagen behandlar inte detta. En 
statlig utredning, som kan komma att re-
sultera till fler lagändringar inom ett par 
år, talar om ett ”förmånssystem” inom 
kriminalvården, där skötsamhet leder till 
förflyttning till ”högre nivå”. Den prak-
tiska nyttan till hjälp för den intagne med 
kortare (återkommande) straff är inte 
självklar i ett sådant system.

Överklagande av beslut
Kriminalvården bestämmer om en klient 
ska beviljas utslussningsåtgärd. Beslutet 
går att överklaga; först omprövas detta 
internt, sedan går det att lyfta till läns-
rätt. Beträffande upphävande av tillstånd 
till vårdvistelse, vistelse i halvvägshus och 
utökad frigång, så  beslutas detta av Över-
vakningsnämnden. Nämndens beslut kan 
överklagas hos Kriminalvårdsnämnden.   

Hälsningar KRIS-Juri§terna   

0736-88 99 70

OBS !

KRIS-juristerna är inga färdiga 
advokater, utan lärlingar som 
arbetar utifrån små resurser. 
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KRIS & AV EGEN KRAFT AB
i samarbete erbjuder

Styrkan i utbildningen:

  Inga prestationslösa bidrag. Under hela utbildningen ges eleverna chansen att 
arbeta ihop egna pengar. Upp till 18 500kr/mån

  Individuellt tempo och stöd efter önskemål. Allt anpassas efter individens behov 
och förutsättningar.

 Den mjuka utslussningen i samhället.

  Centralt budskap om att pengar är en symbol för arbete. Att lyfta fram värdet av 
att göra rätt för sig. Inget dalt, bara förberedelse för verkligheten.

 Det breda utbudet av tillvalsresurser utöver ordinarie utbildning.

  Miljöombyte och boende i närheten av utbildningen.

 Den breda kompetensen i arbetslaget. Utöver personer från KRIS med egen 
erfarenhet av kriminalitet och missbruk även socionom, fil-kand, gymnasielärare, 
12-stegsledare, alkohol och narkotika terapeut, sjuksyster mm.

  Verklighets anpassad utbildning, där eleven får en utbildning som efterfrågas på 
arbetsmarknaden.

LÄRLINGSUTBILDNING

www.avegenkraft.se

För mer information:

Kontaktman: Magda Hane
tel: 070-498 7050

Samordnare: Erik Lindh
tel: 070-677 66 57

Av Egen Kraft AB
Estuna 4000

761 73 Norrtälje
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ANNONSER

Nästa nummer av 
VÄGEN UT kommer 
omkring början av
september 2006
Redaktionen tar tacksamt emot förslag på 
artiklar eller reportage!

BJÖRKA / Stenby gård
Behandling för kvinnor

Tolvstegsprogram och kriminalitetsprogram i 
familjehem för alkoholberoende, narkotikaberoende 

och personer med kriminalitet som livsstil

Målgrupp:
Kvinnor som utvecklat eller riskerar att utveckla 

beroende till alkohol och / eller droger och som vill ge-
nomgå tolvstegsbehandling. Kvinnor med beroendep-
roblematik som vill förändra sin livsstil, tankemönster 

och beteende.

BJÖRKA 
BEHANDLINGSHEM

Behandling för män

Tolvstegsprogram och kriminalitetsprogram för 
alkoholberoende – narkotikaberoende män med 

kriminalitet som livsstil.

För ytterligare information: 
Per Arenlid, enhetschef 

tel. 08 - 445 86 33
e-mail:  per@skyddsvarnet.se

Adress: Doktor Abrahams väg 86

168 59 Bromma
Stockholm

 www.skyddsvarnet.se

Vill Du/Ni annonsera I

VÄGEN UT? 
Annonspriser per år:

Uppslag
420x297

Helsida
210x297

Insida ,sid 2,31
210x297

Baksida
210x297

Halvsida, liggande
210x297

Halvsida, stående
105x210

Kvartsida
105x148

Plugg, 1/6-del
70x148

Plugg, 1/8-del
56x148

  
15 000:-

 
7 500:-

 
10 000:-

 
12 500:-

 
5000:-

 
5000:-

 
2500:-

 
1700:-

 
1 000:-



KARINS DÖTTRAR

Vägen ut!
kooperativen

Karins Döttrar är ett kooperativt team av kvinnor som arbetar för att stötta och hjälpa kvinnor 

att ta sig ur kriminalitet och missbruk. Genom arbetsträningsplatser har vi möjlighet att stötta 

långsiktigt. Det dagliga arbetet består av olika former av hantverk, social träning och motivation.

Inom Karins Döttrar  nns kooperatörer med egen erfarenhet av att ha tagit sig ur kriminalitet 

och missbruk. Det  nns även kooperatörer med utbildning i stödgivande verksamhet till kvinnor 

från kriminalvården och socialtjänsten. Vi har egna erfarenheter av att vara mamma på avstånd 

och av att ha barn fosterhemsplacerade. Vi är måna om att stödja kvinnor i deras föräldraroll.

Karins Döttrar är ett Vägen ut! -kooperativ som har ramavtal med Göteborgs stad och kriminalvården.

Hör av dig om du vill veta mer!

Karins Döttrar Väv- och 
Konsthantverkskooperativ
Skeppsbron 5-6
411 21 Göteborg
031-701 77 17, 0736-88 32 51
tina@vagenut.coop
www.vagenut.coop



Posttidning  B
avs: RIKSKRIS
 Tjärhovsgatan 9
 116 21 Stockholm

Till:

Villa Solberg

Vägen ut!
kooperativen

Villa Solberg är ett halvvägshus med sju platser för män. Halvvägshuset är en gammal men 

nyrenoverad gård i Säve strax utanför Göteborg. Där fi nns en stor mansgårdsbyggnad, ett växt-

hus på ca 200 kvm, garage, verkstad mm. Till fastigheten hör också ett hektar odlingsbar mark.

Här kan du bo och ta del av ett bemötande som hjälper dig att ta dig tillbaka till samhället. 

Allt vi kräver av dig är dokumenterad drogfrihet och en egen vilja till förändring. Under din tid 

hos oss får du tillfälle att träna på det vardagsliv som du kanske har tappat bort under ditt 

kriminella liv. Du deltar regelbundet i NA-möten eller motsvarande. Du ska helst ha arbete eller 

annan sysselsättning ordnad utanför Solberg. Vi kan i enstaka fall erbjuda arbetsträningsplats.

Vi hjälper dig att göra upp en plan för framtiden, kanske vill du arbeta i ett Vägen ut! – kooperativ, 

studera eller arbeta med annat. Om du är pappa kan vi ge dig stöd och mod att ha en kontakt 

som är bra för ditt barn. Verksamheten på Villa Solberg syftar till att hjälpa dig att hitta en struktur 

i livet. Målet är att när du går vidare ska du ha ett nytt socialt nätverk, arbete och en aktiv fritid.

Villa Solberg har ramavtal med kriminalvården och med Göteborgs stad. Vi tar emot § 34 – 

placerade och kontraktsvårdsdömda.

Villa Solberg är ett Vägen ut! – kooperativ och drivs i kooperativ företagsform.

Hör av dig om du vill veta mer!

Villa Solberg
Solberg Sörgårdsväg 5
423 72 Säve
031-12 56 06
tommy@vagenut.coop
www.vagenut.coop

Har du bestämt dig för att sluta med kriminalitet och med missbruk?
Då är du välkommen till oss! 


