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Kriminellas Revansch I Samhället är en 
ideell förening där före detta 
kriminella och missbrukare hjälper 
varandra tillbaka in i samhället. 

KRIS startade 1997 och idag finns 
föreningar på 19 orter i Sverige, 
dessutom i Danmark samt på tio orter i 
Finland. KRIS finns också i Vitryssland 
och Ukraina.

Normalmedlemskap i KRIS: 
100 kr per år. 
(Normalmedlem är du som är straffad 
och/eller varit missbrukare.)

Stödmedlem i KRIS: 
200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar 
dig som normalmedlem.)

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration på 
Vägen Ut. En prenumeration på Vägen 
Ut kostar 180 kr per år för privat-
personer. Tag kontakt med din lokala 
KRIS föreningen om du har frågor eller 
funderingar, eller kontakta redaktionen.
Telefon: 08 - 642 00 06
E-post: redax@krisvagenut.se

Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand. 
Telefon: 073-688 19 55
E-post: medlemsregistret@kris.a.se

Företagsprenumeration och 
annonsering: 
Team Work Trading AB
Telefon: 0587-17 00 00
E-post: annons@krisvagenut.se

Vid utebliven tidning, kontakta 
omgående medlemsregistret eller 
redaktionen. 
Adressändring måste meddelas 
medlemsregistret.
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LEDAREN

Enligt en färsk rapport från Brå, så kan 
vi se att Sveriges niondeklassare har 
blivit mindre brottsbenägna sedan 
mitten av 1990-talet.  

– Undersökningen visar att andelen 
elever som uppger att de begått någon 
stöldrelaterad handling, som till 
exempel inbrott, häleri, snatteri och 
cykelstöld, har minskat från 66 till 45 
procent sedan mitten av 1990-talet. 
Detta är en positiv nyhet som vi i Unga 
KRIS och KRIS ser som ett steg 
i rätt riktning.

När man granskar brottsstatistik så kan 
man se att det finns skillnader i faktorer 
så som kön och socioekonomisk 
bakgrund. Killar är ofta 
överrepresenterade i statistiken, liksom 
att kopplingen till föräldrarnas inkomst 
och boendemiljö har en stor inverkan på 
utvecklingen av en kriminell livsstil. 

Vad beror då den minskade 
benägenheten till brott bland unga?
Enligt Brås rapport kan förklaringen 
ligga i att ungdomars relationer till 
föräldrarna har förbättrats, samt att 
föräldrarna i större utsträckning har en 
insikt i ungdomarnas fritid. Om man 
där tillägger att trivseln i skolan har 
ökat samt att ungdomarnas tillåtande 
inställning till alkohol, snatteri och 
skolk har minskat kan detta ses som 
bidragande orsaker till varför 
brottsbenägenheten bland unga har 
minskat enligt Brås statistik.

Men för de ungdomar som utvecklar en 
kriminell livsstil så ser vi att det finns 
stora glapp i samhället. Redan från 
tidigt skede, redan för ungdomar som 
grips de första gångerna kan vi bevittna 
detta. Dessa ungdomar får ofta vänta 
i veckor, till och med upp till månader 
tills kontakt med socialhandläggare blir 

aktuellt och att det blir tal om någon 
slags insats från samhället. Under denna 
tid hinner det hända mycket i en 
ungdoms liv och allt för ofta så 
återfaller de i ny brottslighet.

Unga KRIS bedriver sedan 2011 det 
Arvsfondfinansierade projektet Tidig 
insats som syftar till att minska 
återfallen i brott bland ungdomar, 
genom att fånga upp dem som grips av 
polis direkt då de släpps från arrest eller 
häkte. Metoden går ut på att tilldela 
en individuellt matchad kontaktperson 
som följer och motiverar ungdomen till 
att välja en hederlig och drogfri livsstil.  
Kontaktpersonen finns tillgänglig för 
ungdomen 24/7 till skillnad från 
kontaktpersoner tilldelade av 
kommunen. Projektet är nu inne på sitt 
sista år och vi kan se att metoden har 
varit effektiv i de städer 
projektet bedrivits.

Arvsfonden har tillsatt Thomas Öhlund 
från Stockholms Universitet som 
bedriver en forskningsstudie av Tidig 
insats för en slutlig utvärdering som 
väntas vara klar till våren. Vi ser med 
spänning fram emot att få ta del av de 
resultat som den kommer att visa. I år 
har Unga KRIS påbörjat nya projekt 
bland annat för att minska arbetslöshe-
ten bland ungdomar i utanförskap. 

Det är ett viktigt jobb som vi bedriver 
och det känns riktigt bra att många av 
de kommunerna vi arbetar i förstår
vikten av hur vi som idéburen 
organisation kan komplettera dem med 
kunskaper och engagemang som 
de ofta saknar.

Fo
to

: ©
jfo

rsb
er

g

Kristoffer Johansson
Förbundsordförande Unga KRIS

Tidig Insats avslutas och utvärderas
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NYHETSKOLLEN

Han vill hjälpa unga 
brottslingar
Publicerad: 2013-01-09

Allt fler ungdomar begår brott och 
Småland är inget undantag. Men gene-
rellt ligger nivåerna här lägre än i övriga 
landet. Det är bara i Växjö och Västervik 
som ungdomsbrottsligheten är högre 
än rikssnittet. Stefan Persson som är 
ungdomsledare på Unga KRIS i Kalmar 
var själv kriminell en gång i tiden. Nu 
jobbar han för att hjälpa andra att ta sig 
ur brottsligheten.

- Jag vet inte varför jag höll på som jag 
gjorde, jag hade ingen taskig barndom 
eller så utan det var ett val jag själv 
gjorde för att jag var identitetssökande, 
säger Stefan Persson. 

Ungdomsbrottsligheten har ökat i 
Småland de senaste åren. Men trots det 
så ser det generellt bra ut. I Jönköpings 
län var 2011 5,1 procent av ungdo-
marna mellan 15 och 19 år lagförda 
och i Kalmar län 5,6 procent. Det här 
innebär att de båda länen har lägst 
ungdomsbrottslighet i hela Sverige. 
Även Kronoberg med 6,6 procent ligger 
under riksgenomsnittet. Det visar siffror 
som SVT har tagit fram tillsammans 
med Statistiska centralbyrån.
Växjö och Västervik sticker ut. Men 
det finns också kommuner som sticker 
ut. Som Växjö och Västervik. Här är 
ungdomsbrottsligheten högre än riks-
genomsnittet. Stöld, våld, skadegörelse 
och narkotikabrott tillhör de vanligaste 
ungdomsbrotten.

- Just i dagens läge är det väl mycket 
narkotika tyvärr, men det är ju alltifrån 
snatteri upp till grövre våldsbrott som är 
här också. Men den största problema-
tiken i samhället i dag är ju missbruket, 
både alkoholen och narkotikan, säger 
Stefan Persson.

Källa:  Anna Ryden. www.svt.se

Föredetta kriminella 
motiverar andra
Publicerad: 2013-02-18

KRIS - Kriminellas Revansch I Sam-
hället - har varit verksamma i 13 år i 
Kalmar län. Största delen av verksamhe-
ten finns i Kalmar men medlemmarna 
jobbar mot hela länet med bland annat 
föreläsningar.

– Det bästa betyget är om man får 
komma tillbaka och föreläsa igen, säger 
Niklas Kronqvist som kommer till 
Västervik i april.

Niklas Kronqvist är ordförande i KRIS 
Kalmarstyrelse och han berättar att de 
har fått ganska många nya medlemmar 
den senaste tiden. Anledningen tror han 
är att medlemmarna i KRIS har hittat 
en lösning och att andra kan inspireras.
Niklas Kronqvist har själv suttit av flera 
fängelsestraff och han har en bakgrund 
med narkotikamissbruk.

– Alla som jobbar hos oss idag har 
missbruk i bakgrunden och runt 75 
procent av de på anstalterna har samma 
bakgrund.

KRIS i Kalmar har fyra lägenheter där 
nya medlemmar kan bo. Det är hårda 
regler, om någon som bor där tar ett 
återfall har han eller hon en timma på 
sig att packa och flytta ut. Niklas säger 
att alla som befinner sig i KRIS lokaler 
ska kunna klara urinprov och utand-
ningsprov och de tillåter inga starka 
värktabletter eller ADHD-medicin som 
är narkotikaklassad.

– Metadon och subutex är nobben 
direkt. De som jobbar i KRIS lägger 
mycket tid på att föreläsa och Niklas 
själv har varit i Västervik flera gånger. 
Det är en viktig del av deras förebyg-
gande verksamhet. Den 3 april kommer 
de hit för att prata om internetdroger 
men han säger att föreläsningarna ser 
olika ut beroende på vad syftet är. Men 
det är inga roliga historier, säger han.

– Min grej var att jag hamnade i utan-
förskap och började med droger. Det 
bästa betyget är om man får komma 
tillbaka och föreläsa igen, och om jag får 
säga det själv är vi ganska proffsiga på 
att föreläsa, säger Niklas och skrattar.

Källa: Elin Lönn www.vt.se

Interner positiva till 
behandlings-
program 
Publicerad: 2012-12-27

Kriminalvårdens behandlingsprogam får 
bra betyg av de fångar som deltar, visar 
en första rapport från en omfattande ut-
värdering som myndigheten genomfört.

Många av de tillfrågade tror att behand-
lingen kommer att hjälpa dem att avstå 
från brott i framtiden.

Men Mark, som själv deltagit i flera be-
handlingsprogram säger att det är stor 
skillnad på att leva innanför murarna 
och när man kommer ut och är därför 
tveksam till om de hade svarat samma 
sak efter frigivningen. 

– Hade jag fått en enkät då så hade jag 
nog svarat samma sak: Det här var ju 
bra. Men hade du frågat mig en månad 
senare, när jag kommit ut, så hade jag 
inte svarat samma sak, säger Mark.

– Jag tror att man blir rätt trygg med 
det där, man tycker att det ger en positiv 
effekt där inne, och det tänker jag 
absolut inte ta ifrån någon, för får man 
ett uns av önskan eller vilja där inne så 
är det bra.

Resultaten bygger på svar från 18 000 
interner och klienter som sitter på 
anstalt eller är inom frivården. 

Totalt är det tretton program som 
utvärderats, till exempel olika 12-stegs-
program för alkohol- och narkotika-
missbrukare. 
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ANNONS

Höga Kusten Vård 
& Omsorg AB

Ramvik

Institutet För 
Medicinsk Yoga

Stockholm

Din Bil Sverige AB

Stockholm

MI Elteknik AB

Segeltorp

Russinbackens 
Behandlingshem AB 

Stockholm

Spånga-Tensta 
SDF

Stockholm

Kent Petterssons 
Livsmedel AB 

Stockholm

Midskogs 
Byggvaror AB

Töreboda

Sollefteå Kom-
munstyrelseförvaltning

Sollefteå

Storsättra Gård AB

Brottby

Internerna har fått svara på frågor om 
ledarna har varit stödjande och profes-
sionella och om programmet hjälpt dem 
att minska risken för att återfalla i brott.

Och resultaten är övervägande positiva,  
mellan 60–85 procent av de tillfrågade 
tror att programmet hjälpt dem att avstå 
från brott.

Det är första gången myndigheten ge-
nomför en så pass omfattande studie av 
behandlingsprogrammen och enkäten 
är bara en del i en större utvärdering.

Däremot är det svårt att säga något om 
effekterna, säger Martin Lardén, chef 
för central samordning i behandlings-
frågor på kriminalvården.

– Vi kan se att klienterna upplever att 
de har fått hjälp direkt efter program-
men. Men vi kan inte säga att det också 
kommer att leda till att de på längre sikt 
lever brottsfritt, säger Martin Lardén.

Ali Reunanen, ordförande för Kriminel-
las revansch i samhället i Stockholm, är 
själv väldigt nöjd med den hjälp han fick 
när han satt inne i början av 90-talet. 
Det 12-stegsprogram han gick igenom 
gav honom ett helt nytt liv. Han tror att 
de positiva resultaten kan användas som 
goda exempel för andra fångar.

– Det skulle ju kunna vara en variant 
att de som gått igenom programmet får 
komma tillbaka och berätta för andra 
att det är något som fungerar. Då kan 
det också bli trovärdigt och ge inspira-
tion – kan den här killen så kanske jag 
också kan, säger Ali.

Källa:  Sophia Nilsson, Ekot.

Pepparkakspengar till 
soppköket 
Publicerad: 2012-12-14

Soppköket i Sundsvall har fått 6 432 
kronor i bidrag till verksamheten. Det 
är köpesumman för det pepparkakshus 

som en mäklarfirma bjudit ut 
till  försäljning.

På torsdagen blev pepparkaksaffären 
offentlig. För andra året i rad blev 
Bolagsverket högsta budgivare på det 
pepparkakshus som byggs och säljs till 
välgörande ändamål. Mäklarhuset och 
konditori Charm står för idén.

Den här gången blev summan 6 432 
kronor. Pengarna delades ut vid en 
ceremoni utanför soppköket vid
Vängåvan. Representanter från 

Frälsningsarmén och KRIS 
(Kriminellas revansch i samhället)
tog emot bidraget.

Pepparkakshuset får en hedersplats i 
Bolagsverkets personalmatsal.

Källa: Tord Lundgren, Dagbladet.se
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KRIS TRANÅSKRIS TRANÅS

I Tranås träffar vi ett gäng KRIS-
are, Kenneth, Tore, Kristian och 
Rebecka, som har mycket planer 
och idéer för framtiden. Förening-

en kommer att vara aktiva i Ydre, Aneby, 
Boxholm, Mjölby, Eksjö, Ödeshög och 
Tranås kommun i första hand. Tan-
ken på en KRIS förening har funnits 
en längre tid och för över ett år sedan 
pratade de drivande bakom föreningen, 
Kenneth och Bengt om att starta KRIS 
Tranås. 

Målet med verksamheten är att 
ta in folk och hjälpa dem med 
behandling och öppenvård och 
studiecirklar så som Bättre Framtid 
kommer att köras. Man hoppas 
också kunna jobba upp ett bra 
samarbete med till exempel Skän-
ningeanstalten och kommer att göra 
muckhämtningar på höglandet. Den 

dagliga verksamheten kommer att hållas 
i Tranås och de i kranskommunerna kan 
ta sig in med bussar.

-Något vi märkte tidigt var att många 
av de som jobbar  på myndigheterna är 
väldigt positivt inställda till KRIS, säger 
Kenneth. Och att det verkligen fanns 
ett behov av en förening här i Tranås. 
Det gjorde att man nästan kände sig 
tvungen att dra igång en förening, säger 
han och ler.
-Det finns ett glapp i behandlings-

kedjan, säger Tore. Från att fången 
släpps till att han gör något nytt lever 
han i något slags limbo. De resurser som 
finns, är inte tillgängliga förrän 
något redan har hänt. Förrän du har 
börjat knarka eller har börjat torska 
igen. Det naturliga är att man går 
tillbaka till sitt gamla liv, där man kan 
spelreglerna och det är det tomrummet 
som vi ska eliminera, den första tiden, 
avslutar han.

Kenneth berättar att han driver en be-
handlingspedagogutbildning som jobbar 
ihop med flera aktörer på arbetsmarkna-
den som arbetar med behandling, däri-
bland Skänninge anstalten. Bland dessa 
aktörer som jobbar med behandling, 
har Kenneth väckt frågan för att kunna 
ringa in behovet. Man har förstått att 
det är framförallt söder om Linköping 
man har ett behov av muckhämt-
ningar. Även kriminalvården har sagt 
att behovet finns, så då när ändå tanken 

fanns började han och Bengt att kolla 
runt med flera personer för att starta en 
KRIS förening i Tranås.

- Det var faktiskt på tapeten för 
flera år sedan, men då fanns inget 
underlag.  Det måste finnas en struktur i 
föreningen så att det inte ballar ur, säger 
Tore och jag har lovat att jag kan hjälpa 
till så länge jag orkar, jag är ju ändå över 
sjuttio år, skrattar han. 
Föreningen måste hålla en bra relation 
med alla kommuner vi  jobbar med, får 
vi bidrag eller annan hjälp vill de veta 
vad vi har för verksamhet och hur peng-
arna gör nytta. Det är vår skyldighet att 
ge dem bra och uppdaterat underlag för 
detta, avslutar han.

För Kenneth har det alltid varit krimi-
naliteten som varit problemet och han 
muckade sista gången 2002. Nu har 
han jobbat som lärare sedan 2005, på en 
folkhögskola som bland annat har en 
polisförberedande utbildning där han 
brukar hålla föreläsningar om sitt gamla 
liv och sina erfarenheter.

-Imorgon ska jag vara figurant under 
en polisövning tillsammans med riktiga 

KRIS Tranås är en helt färsk förening som 
dykt upp nu efter årsskiftet. Vägen Ut åkte
såklart dit för att lära känna eldsjälarna i 
föreningen lite bättre.

Tore

”Något vi märkte tidigt var att många av de 
som jobbar på myndigheterna är väldigt 

positivt inställda till KRIS”

Kenneth
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poliser, och jag märker att jag fort-
farande har en del i mig, hur fan ska 
jag möta polisen imorgon, säger han 
med ett skratt. Detta var en av grejen 
jag och Bengt började prata om förra 
våren, att många fångar har det behovet 
att lära sig att inte gå med vita knogar. 
Ett uttryck man ofta använder hos de 
kriminella, att man går med vita knogar 
gentemot myndigheter, skolor med flera. 
Det är något jag själv än i dag kan göra, 
säger Kenneth, när jag mår dåligt och 
det är väl där jag har känt att KRIS fyl-
ler en viktig funktion. Jag tänker mig att 
KRIS, liksom NA eller AA eller andra 
självhjälpsgrupper, kan fungera att man 
sitter och dividerar om denna proble-
matik och utbyta erfarenheter. Det är i 
sin osäkerhet gentemot socialtjänst, kri-
minalvård, arbetsförmedling eller andra 
ställen man kan känna sig ifrågasatt och 
lätt falla in i gamla tankebanor att ”vilka 
är de som ska komma och bestämma 
över mitt liv, jag ska minsann visa dem..” 
det är där vi inom KRIS kan hjälpas 
åt.  Eftersom jag driver behandlings-
utbildningen på folkhögskolan är min 
tanke att kunna ha något slags utbyte 
eller samarbete med människor som kan 
tex göra sin praktik som behandlare, 
avslutar han.

Kristian har haft problem med missbruk 
och kriminalitet i 25 år men lade av den 
10 nov 2011. Nu har han fått förfrågan 
om att vara med och driva KRIS i 

Tranås. Tanken är att Kristian ska 
fungera som kontaktperson för 
ytterområdena.
-Ja, det känns stort tycker jag, något bra 
måste man ju ha gjort då man får det 
förtroendet. Det är bra att man åker ut 
och visar att det faktiskt fungerar att 
lägga av efter så lång tid som 25 år, kan 
jag så kan du, liksom, säger han och ler. 

-Tidigare var det alltid att man ville 
hjälpa andra för att det skulle gynna en 
själv, men nu mår jag bra av att få hjälpa 
andra människor eftersom det får mig 
att må bra själv.  Sen är det ju inte alla 
det fungerar för på en gång, jag började 
fundera på att sluta redan för sex år 
sedan, och hade även en sväng då jag var 
medlem i KRIS Karlstad, men förut-
sättningarna fanns inte då och jag fick 
inte den responsen jag behövde från soc. 
och andra instanser. Jag har alltid trott 
att jag inte kan någonting överhuvudta-
get, men det sista året har jag fattat att 
jag kan mycket mer än jag tror, 
avslutar han.

Rebecka Johansson som också kommer 
att sitta i styrelsen berättar att hon inte 
har någon bakgrund med kriminalitet, 
dock drogproblem. Hon lade av för 23 
månader sedan och hon tycker att tiden 
efter det har gått jättefort. 

-Jag är också intresserad av att hjälpa 
andra och oftast är det inte lika många 

Rebecka med KRIS yngsta stödmedlem.

Kristian & Kenneth

tjejer som är med i de här föreningarna 
och då känns det kul att kunna vara 
med som kvinna och mamma som stöd 
för andra tjejer, berättar hon.

-När jag väl förstod och kände att det 
fanns någon som ville hjälpa mig, om 
bara jag själv ville, det var helt fantas-
tiskt, fyller Kristian i. Det är som att jag 
fortfarande får en klump i halsen när jag 
tänker på vilken skön känsla det var, så 
om jag bara kan hjälpa EN person att få 
känna likadant, är jag glad!

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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UNGA

UNGA KRIS FRÅN NORR TILL SÖDER 

En plats för möten

Välkommen!

ANNONS

Nytt projekt: 
Unga KRIS Power
Unga KRIS har nyligen beviljats stöd 
från Arvsfonden till det nya projektet 
Unga KRIS Power. Det kommer att 
vara ett projekt som sträcker sig över 
tre år och kommer att genomföras i 
Halmstad, Norrköping och Helsing-
borg. 

Projektet riktar sig till de under 26 år 
med en destruktiv bakgrund som letar 
efter en sysselsättning och vill för-
ändra sina liv. Det kan vara allt från 
arbete, praktik eller studier. Dessa 
ungdomar har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden och tanken är att 
förbundet ska fungera som en slags 
arbetsförmedlare, en trygg och säker 
länk mellan de unga i behov av hjälp 
och arbetsgivarna.

Ny förening: 
Unga KRIS Tierp
En helt ny Unga KRIS förening 
bildades den 28 februari 2013 och 
är den fjortonde Unga KRIS 
föreningen i landet. Tobias Nyberg 
valdes till ordförande och vi önskar 
dem såklart ett stort lycka till!
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Stöd till barn och unga med familjemedlem i fängelse

9



10

En inbrottstjuv bryr sig inte om 
årstider, enligt Christer, men 
han säger samtidigt att det är 
enklare att göra inbrott både 

under sommaren och under vintern. 
Därför kan det vara en god idé att be 
grannar att tömma brevlådan och klippa 
gräsmattan när ni är borta, alternativt 
skotta bort snön. Just snön är väldigt 
avslöjande då man lätt kan se där det 
saknas fotspår eller plogning. Den 
mörka årstiden kan det också vara en 
god idé att ha timer på belysningen då 
en helt nedsläckt villa i ett område ut-
märker sig och blir det naturliga första 
valet för den inbrottsbenägne.

Under Christers kriminella liv åkte han 
på stöldturnéer från norr till söder och 
han brydde sig varken om årstider eller 
att invänta mörkret. Han var istället rätt 
fräck i sitt tillvägagångssätt, risken att 
bli påkommen blev en extra kick, 
berättar han.

-Det man i första hand letar efter är 
smycken och kontanter, säger Christer. 
Och det förvarar folk oftast i lådor och 
skåp i huset. Förutom en gång, skrattar 
han, då jag hittade smycken i frysen! 
Christer berättar vidare att även vapen 
och dyr sprit sådant man som tjuv gärna 
vill lägga vantarna på. Och fin konst, 
om man har öga för sådant. Något som 
däremot inte inbringar mycket pengar 
på svarta marknaden är större elprylar 
och kameror.

-Mitt bästa tips är att inte låta saker 
ligga framme och ”locka”, säger Chris-
ter. Då antar man lätt att det finns 
mer att hämta. Har man saker av högt 
värde- lägg dem i ett bankfack! 
Under Christers tjuvkarriär kartlade han 
ofta ett villaområde för att få ett hum 
om folks vanor. Men utöver det var han 

som sagt väldigt fräck och kunde i fullt 
dagsljus gå och knacka på, gärna arbets-
klädd, och öppnade någon hade han en 
bra förklaring redo. Om ingen öppnade 
började han arbeta med kofoten. Att gå 
emot en tjuv du tagit på bar gärning är 
något han avråder ifrån, man vet aldrig 
vad han eller hon är kapabel till, eller 
har för sinnesförändrande 
preparat i kroppen.

Förra året ökade villainbrotten med hela 
19 procent och det är en stadig ökning 

SÅ SKYDDAR DU DIN BOSTAD

varje år. Åtta av tio inbrott i bostäder 
sker i just villor och enligt Christer kan 
det vara en god idé att skaffa ett larm, 
samt bra lås till dörrar och fönster. Ett 
larm fungerar stressande, även om polis 
eller väktare sällan hinner fram så har 
larmet en avskräckande effekt.  Förutom 
larm fungerar grannsamverkan bättre än 
man tror, så nästa gång du ska åka iväg, 
tala om det för dina grannar och be dem 
hålla ett extra öga på din bostad!

Text: Mia Berndes
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Tre minuter. Det är den tid som behövs för att leta sig igenom en villa av 
normalstorlek under ett inbrott. Lägg till trettio sekunder, det är tiden det 
tar att bryta upp altandörren med en kofot, berättar Christer Karlsson, 
fd proffstjuv och idag KRIS Förbundsordförande.

Christer Karlsson, som lagt kofoten på hyllan och numera jobbar brottsföre-
byggande i organisationen KRIS.



11

ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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Själva syftet med projektet Tidig Insats 
är att genom tidigare insatser och ökat 
samarbete med bland annat polis och 
socialtjänst på de lokala orterna, minska 
återfall bland unga. När ungdomen 
släpps efter rättegång eller från polis - 
häkte eller arrest – erbjuder Tidig Insats 
en kontaktperson från Unga KRIS. När 
ungdomar begår brott måste samhället 
reagera snabbt och tydligt med insat-
ser för att minska riskerna för fortsatt 
brottslighet. Detta arbete kräver samar-
bete, kompetens - och metodutveckling. 

Under helgen 16-17 februari var det dags för Kontaktpersonutbildning i Stockholm för 
Unga KRIS. Många tog chansen att utbilda sig och ungefär femtio Unga KRIS
medlemmar från hela landet hade samlats i NBV:s lokaler på söder. De två dagarna var 
fullspäckade med föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyten mellan ungdomarna. 
Vi lyckades fånga in ett par stycken under deras lunchrast för att få veta mer, både om 
Tidig Insats men också om hur det är att vara kontaktperson.

TIDIG INSATS

Under dessa två dagar hålls 
föreläsningar parallellt i två olika 
lektionssalar. Huvudföreläsare är Sofia 
Modigh, Kristoffer Johansson och 
Jimmy Hägg. Något som är nytt just för 
denna helg är att man även jobbar med 
paneler. Då fungerar någon av 
föreläsarna moderator och man sitter i 
panelerna och tar upp olika scenarion 
och problem man kan stöta på under 
sitt kontaktmannaskap.

-Beroende på om man deltar i steg 1 
eller 2 ser det lite olika ut vad man tar 
upp för olika situationer, säger Anso. 
Det man gör är egentligen att bolla 
mellan varandra och dela med sig av 
erfarenheter man har. Vad kan man 
stöta på för problem, vad ska man tänka 
på, vilka är kvalitetskraven och hur
uppfyller vi dem på bästa sätt.

-Tanken är att man ska vara redo för ett 
kontaktmannaskap, säger Robin. 
Att man under steg 1 får sig en tanke-
ställare på vad det innebär, vilka krav 
som ställs men också vilka krav man 
själv som kontaktperson ska sätta.

Han berättar vidare att kraven som 
ställs för att vara kontaktperson för en 
ungdom är att man ska kunna upprätta 
en handlingsplan och att det finns ett 
syfte med kontakmannaskapet, att man 
ska exempelvis motivera eller stötta 
personen att gå vidare. Man ses minst 
två gånger i veckan som standard, 
dessutom ska man vara kontaktbar 24 
timmar om dygnet.

-Jag har själv fått samtal vissa nätter 
och det är ofta de som är de tyngsta och 
mest behövliga och då ser man behovet 
av det, berättar han vidare. När man får 
såna nattliga samtal så ser man 
verkligen vikten av kontaktmannaska-
pet och då är det också det som är prio 
ett. Är det så att jag har en föreläsning 
dagen efter får jag helt enkelt skjuta det 
åt sidan för då är det 
kontaktmannaskapet som står överst på 
priolistan, avslutar han.

-Under utbildningen tar vi bland annat 
upp de kvalitetskrav som vi har på våra 
kontaktpersoner. Dessa är det sedan 
viktigt att föreningarna upprätthåller, 
säger Anso. Ett av kraven är att man 
som kontaktperson minst ska ha ett 
års drogfrihet samt ett år sedan senaste 

-På kort tid hinner så många olika 
krafter dra och ångesten personen 
kanske hade inne i arresten hinner sopas 
undan miljoner gånger, säger Anso 
allvarligt. Det är där vi ska vara en bro 
för att täcka upp det glappet som blir. 
Hon berättar vidare att innan man drog 
igång projektet pratade de mycket med 
ungdomar för att ringa in var behovet 
var som störst och vad det var som brast 
i hanteringen för just dessa personer de 
pratade med. Många berättade då att 
det inte funkade i början utan att det 
blev hål, var ska man ta vägen? Och 
utifrån det föddes idén, en tidig insats är 
vad vi måste ha.

Här intervjuas Anso, Robin, Cornelius och 
Nadja av vår reporter Mia
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dom. Man måste också ha lärt sig att 
hantera sitt egna eventuella 
myndighetsförakt och inte sprida det 
vidare till ungdomen, vi ska samarbeta 
med myndigheterna och det är viktigt 
att man som kontaktperson är en bra 
förebild, avslutar hon.

-Många av dessa saker går man igenom 
under steg 1 på utbildningen, vad det 
innebär helt enkelt, säger Nadja. Under 
steg två har man mer ett utbyte om hur 
de andra har haft det under sina 
uppdrag som kontaktperson, när man 
redan varit aktiv en period alltså, 
fortsätter hon. Svårigheter man
kan ha stött på, kan man kanske ta 
hjälp av någon annan förening som haft 
liknande problem och liknande.

-Detta har ju också med intressen att 
göra, fyller Cornelius i, alla 

kontaktpersoner har ju olika intressen 
och personligheter. Kommer det en kille 
som är fotbollsintresserad och en annan 
som är intresserad av musik och man 
har kontaktpersoner som har samma 
intressen försöker man att matcha dessa, 
men det är väldigt viktigt att personen 
som är i behov av en kontaktperson 
själv får välja vem det i slutändan blir, 
avslutar han.

-Jag har under mitt kontaktmannaskap 
upplevt att tjejer ibland inte kan se var 
problemen kommer från, säger Nadja. 
Det kan nystas upp efter en period när 
de själva börjar se sambanden med saker
som varit och som det plötsligt går 
upp för dem att ”jag har visst problem”, 
fortsätter hon. Jag upplever att man 
med tjejerna oftare sitter och pratar och 
samtalar och där 

kommer fram till kärnan på problemen 
till skillnad mot killarna som går ut 
och gör saker och under tiden har små 
kortare diskussioner.

Nu hålls den sista utbildningen i 
kontaktmannaskap steg 1 och steg 2, 
eftersom projektet avslutas under våren. 
Unga KRIS har kontaktmannaskap i sin 
vanliga verksamhet, och då kan det till 
exempel vara en förälder eller kanske en 
vän som är orolig och kontaktar någon 
på föreningen. Men i projektet Tidig
Insats är det oftast en myndighet som 
hör av sig. På de lokala orterna arbetar 
föreningen i en arbetsgrupp ihop med 
dessa olika myndigheter. Det kan rent 
praktiskt se ut så att de ringer Unga 
KRIS och säger att de har en ungdom 
som de har tagit för något och den 
personen är inte särskilt välkänd sedan
innan hos polis eller soc, så då finns en 
chans att man snabbt kan göra en insats 
för att förhindra att det 
barkar åt skogen. 

-Det fina med det här projektet är 
att vi har arbetat fram metoden tidig 
insats. Vårt mål har ända från början 
varit att starta projektet, driva det på 
ett sådant sätt att det kan leva vidare, 
berättar Anso. 

”Jag har själv fått samtal vissa nätter 

och det är ofta de som är de tyngsta 

och mest behövliga”

Ett härligt gäng Unga KRIS:are hade samlats i NBV:s lokaler Hornstull för att utbilda sig. 
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Vi har jobbat hårt under de år vi haft 
ekonomiska medel med att utbilda så 
många som möjligt, som sedan, när pro-
jektet tagit slut kan fortsätta att utbilda 
nya på lokal bas. Metoden innebär alltså 
att vi tidigt vill möta upp ungdomar, ha 
arbetsgrupper på orten med polis, 
kriminalvård och socialtjänst där vi 
samverkar kring att tidigt sätta in en 
insats, avslutar hon.

Har man väl skrivit ett kontrakt på 
kontaktmannaskap ska inte den aktuella 
ungdomen fortsätta att begå brott utan 
då gäller samma regler för 
drogfrihet och hederlighet som för alla 
KRIS medlemmar.

Anso berättar att de ungdomar de 
träffar ofta är väldigt labila i det första 
steget då man möter dem. Det kan vara 
första gången tanken slår dem att ”jag 
kanske inte borde hålla på med det här” 
och det är just den tanken de måste 
fånga upp. Men först låter de personen 
få landa, för att sedan kunna kartlägga 
vart ungdomen står och vart den vill.

Cornelius som just denna helg går för-
sta steget i utbildningen fick själv hjälp 
genom ett kontaktmannaskap hos Unga 
KRIS. Efter många trassliga år och 
flera domar kom han via sina föräldrar i 
kontakt med KRIS i Helsingborg.

-Just dagarna innan hade jag blivit 
tagen av polisen och väntade en 
rättegång, när mina föräldrar tog med 
mig på ett möte, berättar han. Hos 
socialen trodde jag, säger han och ler 
men de tog mig istället till KRIS lokal. 
Jag visste inte då vad KRIS var, men 
förstod rätt snabbt att det var också 
killar och tjejer som varit kriminella 

innan. Där under mitt första besök tril-
lade polletten ner, fortsätter han. Jag har 
alltid försökt att sluta och velat det men 
inte kunnat, men när jag såg att där 
sitter folk som varit mycket värre 
intrasslade och haft större problem 
än vad jag hade, och klarat sig ur det, 
kände jag att ”wow, kan dom så kan jag!” 
Jag blev erbjuden att flytta in på 
krisboendet fram till rättegången,
KRIS tyckte det var enda chansen för 
mig att kunna bryta med gamla vänner, 
droger och kriminalitet. Samma dag 
som jag flyttade in blev jag också inskri-
ven i Tidig Insats och fick en kontakt-
person, säger han och ler.

Vid tiden för rättegången som var ett 
par månader senare hade det skett en 
stor förändring hos Cornelius. Han 
ville inte tillbaka till sitt gamla liv utan 
började hitta sig själv, utan droger. När 
domen föll blev han ålagd att fortsätta 
bo på KRIS boendet, eftersom även de 
i rätten såg förändringen hos Cornelius. 
Den tiden har gått ut, men han bor kvar 
än idag, numera frivilligt.

-För mig betydde perioden med Tidig 
Insats mycket, säger Cornelius. 
Framförallt att man kan hitta på grejer 
utan att vara sinnesförändrad, alltså man 
kan gå på bio och laserdome utan att 
vara bäng. Och helt plötsligt kommer 
man in på samtalsämnen och pratar om 
saker man aldrig förut har tänkt på eller 
vågat prata om.

-Det är livshistorier som Cornelius 
just berättar om som skapar mitt driv, 
inflikar Anso . Det är sånt här som gör 
att man bara vill fortsätta och kämpa 
vidare, för det behövs!

-Idag bor ju jag på KRIS och jag träffar 
ju ungdomar hela tiden som jag pratar 
med, stöttar och försöker inspirera på 
samma sätt jag fick hjälp vid mitt första 
besök hos KRIS, säger Cornelius. Så på 
ett sätt lever jag redan som en kon-
taktperson, men det är klart att det blir 
skönt att få det på papper efter denna 
utbildningshelg, fortsätter han.

-Ibland händer det att ungdomen väljer 
att avbryta, men det har också hänt 
att vi valt att avsluta ett kontaktman-
naskap, då vi märker att motivationen 
inte är tillräckligt hög eller att ungdo-
men behöver en annan insats än just ett 
kontaktmannaskap, berättar Anso. Det 
får aldrig bli prestigefyllt för oss som 
kontaktpersoner. Man får inte känna att 
”nej, jag kan inte släppa taget nu, för då 
har jag misslyckats”, då har man tagit 
det alldeles för långt in i hjärtat. Det 
handlar inte om dig, utan om 
ungdomen, säger hon och de andra 
nickar instämmande.

-Man måste sätta sina egna känslor åt 
sidan, fyller Nadja i.

-Man får tänka tillbaka på hur det var 
för dig själv, säger Cornelius. Av alla 
kompisar jag hängde med så är jag den 
enda som hittills lyckats bryta med det 
livet. Så kan man hjälpa en person av tio 
är det den personen som räknas.

-Man måste komma ihåg att vi i vårt 
kontaktmannaskap FÅR säga att den 
här ungdomen behöver mer hjälp än 
vad vi kan ge, en annan insats eller den 
här ungdomen har inte tillräckligt med 
motivation just för nu för att jag ska nå 
fram, säger Anso med eftertryck. Vi kan 
aldrig tvinga någon att göra en 
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Nadja Olsson - sekreterare Unga 
KRIS Uppsala

Robin Hallberg - ordförande Unga 
KRIS Linköping och ledamot i 
Unga KRIS förbundsstyrelse

Cornelius Svarrer - medlem Unga 
KRIS Helsingborg

Anne-Sofie Anso Persson - utbild-
ningsansvarig/administratör i Tidig 
Insats, förbundssekreterade och 
sekreterare i Unga KRIS 08

Tidig Insats startade 2010 genom att RIKS 
KRIS fick ett Arvsfondsprojekt beviljat. 
Projektet syftade till att etablera Tidig 
Insatsmetoden på fyra pilotorter - Gävle, 
Kamlar, Örebro och Norrköping.

Tidig Insats-metoden fungerar bara 
genom god samverkan mellan myndigheter 
därför fokuserade projektets första år på att 
starta lokala arbetsgrupper med represen-
tanter från Unga KRIS, Kriminalvården/
Frivården, Polisen, Socialtjänsten 
och Åklagarmyndigheten.

Tidig Insats-metoden går ut på att Unga 
KRIS agerar i de ”glapp” som uppstår mellan 
myndigheters handläggning. Oftast glappet 
mellan att en ungdom blir förhörd eller 
drogtestad av polisen och innan den blir 
kallad till socialtjänsten.

Tidig Insats erbjuds ungdomar som ska 
släppas efter förhör, som släpps från häkte 
med mera. De ungdomar som tackar ja 
matchas ihop med en kontaktperson från 
Tidig Insats.

Kontaktpersonen upprättar tillsammans 
med ungdomen en handlingsplan, träf-
far ungdomen 2-3 gånger per vecka, finns 
tillgänglig för stöd genom lokala journum-
mer 24 timmar om dygnet samt följer med 
till myndigheter.

Kontaktpersonerna utbildas i bland annat 
MI för att ha den komeptens som krävs 
utöver sina egna erfarenheter av missbruk 
och kriminalitet.

FAKTAförändring, vi kan bara visa vägen om 
ungdomen själv sträcker ut handen och 
vill ta emot hjälpen. 

De orter som driver tidig insats har en 
lokal projektledare och en lokal med-
arbetare och den gruppen plus den 
nationella projektledaren träffas flera 
gånger per år. Men då är det ju bara 
representanterna som ses, såhär som de 
ses just dessa dagar då alla 
kontaktmän får möjlighet att prata och 
bolla erfarenheter sinsemellan händer 
inte allt för ofta. Men det är väldigt 
viktigt att det sker.

-Det jag tycker är så skönt med Unga 
KRIS är att oavsett var jag befinner mig 
kan jag alltid plocka upp telefonen och 
ringa till någon i nån annan förening 
för att bara prata lite och har aldrig 
blivit negativt bemött eller känts att jag 
tar upp någons tid, säger Robin och får 
medhåll av de andra på direkten.

Text: Mia Berndes
Foto: Ricardo Hed

Jimmy Holmgren (Helsingborg) undervisar här tillsammans med Jimmy Hägg (Norrköping).

UNGA
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KRIS FRÅN NORR TILL SÖDER

KRIS Helsingborg satsar på golvet!

KRIS Helsingborg har just startat en ny spännande 
gverksamhet inom socialt företagande. 
Socialt föetagande innebär att företagets huvudsakliga 
mål är att underlätta etablering på arbetsmarknaden 
och integrera grupper som riskerar ett permanent 
utanförskap på arbetsmarknaden. 

Det man satsat på är en Golvservice som kommer att 
syssla med service inom trägolv och en del rengöring 
och behandling av mattor. De som jobbar är utbildade 
enligt golvbranschens riktlinjer och arbetsledarna har 
många års erfarenhet när det gäller golv. De utför allt 
inom golvslipning, reparation, läggning av alla trägolv 
och slipning av trappor med alla sorters behandlingar. 
Inom företaget trycker man på att när man anlitar 
dem hjälper man samtidigt människor tillbaka till 
samhället samt såklart sin drogfria policy.

Två års garanti lämnas på alla arbeten som man inte 
tar betalt för förrän de har besiktigats av kunden. 

Momsbefriade priser eftersom det är ett 
socialt företagande. 

KRIS Halmstad hakar på Second Hand trenden!

Ett annat socialt företag har startat i Halmstad. Fler och fler KRIS för-
eningar öppnar second hand butiker runt om i landet. Denna gång är det 
Halmstad som hakat på trenden med en egen Second Hand butik. 
Syftet är att hjälpa människor tillbaks till en trygg social samhörighet 
genom arbetsträning och stödet som KRIS kamratförening ger.

Deras Second Hand är som tidigare nämnts ett socialt företag, och vinsten 
går till välgörande ändamål.

Ni som har något att skänka som kan vara till intresse för butiken, 
hör av er till KRIS Halmstad! 

Ring 035-15 68 30

Kvinnoboendet Kraftkällan har 
beviljats ramavtal!

Från och med den 19 februari har Kraftkällans 
kvinnoboende ett ramavtal från Kriminalvården. Det 
innebär att Kriminalvården direkt kan skicka frivårds-
klienter som dömts till skyddstillsyn med särskild 
behandlingsplan (kontraktsvård) och intagna som 
vistas utanför anstalt i på vårdvistelse till 
Kraftkällan i Göteborg.

Kraftkällan är ett motivationsboende för kvinnor med 
en önskan att leva ett värdigt liv fritt från våldsutsatt-
het, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/
alkohol. Man satsar hårt för att skapa de allra bästa 
förutsättningarna för att motivera kvinnor till att få 
och upprätthålla självkänsla, sunda relationer, nykter/
drogfrihet samt minimera risken för återfall. Målet för 
kvinnoboendet är inte att ge de kvinnor som kommer  
färdiga lösningar utan snarare att tillsammans skapa 
verktyg och mål utifrån kvinnans 
individuella förutsättningar. 

Läs mer på deras hemsida: www.kraftkallangbg.se
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Ibland blir saker och ting inte som 
man tänkt sig, men då får man helt 

enkelt ha en plan B. Ett bakslag i en 
planering får ju inte vara orsaken till att 
ge upp! Livet är fullt av motgångar och 
vi blir alla besvikna då och då. Och när 
vi får möta en motgång, så spelar det 
egentligen inte så stor roll hur jobbig 
den är. Det är helt och hållet upp till 
oss hur vi väljer att tackla motgångar. Vi 
kan låta dem knocka oss till marken, 
eller så möter vi dem med ett leende 
och ser dem som utmaningar istället!
Jag har i tidigare inlägg skrivit om 
hur vissa kallar motgångar för ”pröv-
ningar” och om vad jag tycker om det 
ordet. Visst kan motgångar testa vårat 
tålamod, men det är också upp till oss 
själva att välja hur vi ska tackla dem. 
Vissa människor har en förmåga att ta 
enorma motgångar med en klackspark, 
medan andra får minsta lilla motgång 
att framstå som världens undergång.
Vi får alla sörja förlusten av familje-
medlemmar någon gång i livet, eftersom 
döden är en naturlig del av livet. Vad 
som händer efter döden är det ingen 
som vet. Vi kan bara spekulera om det.
En del tror att vår själ vandrar vidare, 
en del tror att vi föds på nytt och andra 
tror att det bara blir helt svart.

Jag vet faktiskt inte själv vad jag tror 
längre. Jag har ju själv varit nära döden 
några gånger. Men jag har haft någon 
som har vakat över och skyddat mig. 
Därför kan jag sitta här och berätta min 
story.

Och ärligt talat så bryr jag mig inte om 
vad som händer mig när jag dör. Jag har 
fullt upp med att göra det bästa utav 
mitt liv. För några år sen trodde jag att 
det liv jag levde då var det liv jag var 
dömd till att leva. Att ett liv i droger 
och kriminallitet var det mitt öde. Idag 
vet jag bättre! Jag har bevisat för både 
mig själv och andra att jag inte alls är 
tvungen att leva det livet. Att jag fak-
tiskt har ett val!

Varje dag gör jag mitt val. Varje dag 
skapar jag mitt eget öde. Om jag börjar 
med droger eller alkohol igen, så är den 
där första MITT val. Den har jag kon-
troll över. Men när jag väl har tagit den 
där första, så är det inte jag som bestäm-
mer längre. Då har jag ingen som helst 
kontroll längre. Det är då min sjukdom 
tar över och gör valen åt mig.

Under min första tid i NA, så var det de 
med flera års nykterhet som jag såg upp 
till mest.

Under tiden som gått, så har jag sett en 
del gå ut i missbruk igen. Tyvärr är det 
inte lika många av dem som kommer 
tillbaka. Men jag har ändrat uppfattning 
om vilka jag ser upp till på mötena. Jag 
beundrar idag de som kommer tillbaka, 
för det krävs enormt mycket mod och 
styrka att ta sig tillbaka efter ett återfall.
Vi bygger upp mycket skam i missbru-
ket, men inte i närheten av den skam 
man bygger upp i återfallet!

För att det ska räknas som ett återfall, 
så måste man först ha börjat tillfriskna! 
Annars har man bara haft ett uppehåll 
från drogerna. Och man FÅR aldrig ett 
återfall. Man TAR det!
Återfallsprocessen är rätt lång och kan 
pågå i flera år innan man till sist faller. 
Men hur vet man då att man är inne i 
en återfallsprocess? Vet man det själv?

Ibland kan man nog upptäcka det själv 
och då bryta processen, men oftast är 
det andra tillfrisknande beroende som 
ser det. Och där är det nyttigt med att 
gå på möten och verkligen få hjälp och 
stöd av andra som ser att man är på väg 
utför. Tyvärr är det inte alla som lyssnar 
när vi är inne i processen. Vi beroende 
har lika mycket tendens till att vara 
efterkloka som alla andra.

Oj, vad detta låter mörkt. Får nog 
poängtera att jag inte är nere, sugen på 
eller ens tänker på droger. Detta inlägg 
är bara kvällens tankar och funderingar! 
Jag mår otroligt bra idag. Fick visser-
ligen ett tråkigt besked igår om att vår 
sångerska inte vill vara med i bandet 
längre, men hon finns fortfarande kvar 
bland mina absolut närmsta vänner. Så 
jag sörjer inte att hon valt att hoppa av, 
eftersom jag fortfarande kommer att ha 
henne i mitt liv.

Vet inte hur det blir än, men vi ska 
försöka ha mig som sångare. Och om 
det inte funkar, så får vi leta efter en ny 
sångare då. Men S uppmuntrade verk-
ligen mig till att ge det ett försök, för 
hon tror jag fixar det. Då är vi ju i alla 
fall EN som tror på mig, hahaha. Men 
jag måste erkänna att hennes uppmunt-
rande ord tände en viss glöd i mig...

// ”Sikk Roxx”

Jag har varit missbrukare i 17 år. Både 
alkoholist och narkoman. Den 26:e juli 
2010 slog jag i mig mitt sista tjack. Den 
31:e juli 2010 drack jag min sista starköl. 
Eller sista än så länge. Jag har ingen 
aning om vad jag kommer att göra i 
framtiden. Jag kan bara ta en dag i taget 
och hoppas att det var sista gången jag tog 
droger i sinnesförändrande syfte. Det här 
är min story. Kom ihåg att detta endast är 
MINA teorier och erfarenheter!

Christoffer Svensson 
KRIS Helsingborg. 
http://sikkroxx.blogspot.se

UNDER SKINNET PÅ SIKK ROXX

Skapar mitt eget öde

Foto: photobygedda.se
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Samarbete med Kris Kalmar
Kris Kalmar är en mycket drivande och målinriktad enhet, de har idag ett 
hundratal medlemmar och växer sakta men säkert.
För oss som företag är det naturligt att bidra med det vi kan, vi har sedan 
en tid stöttat ekonomiskt, nu tar vi ett steg till
och skapar en praktik plats. Med den får en Krismedlem tillfälle att 
träffa oss arbetare, kollegor. Känna på hur det
är med ett vanligt jobb, vara på plats på morgonen, fika, 
ta ansvar ja allt det som vi som jobbar tar för givet.
Det är också en väldigt nyttig erfarenhet för oss som 
företag att få tillfälle att lära känna dessa grabbar 
och förhoppningsvis hjälpa till med en bra start 
på en ny chans.

vi stöttar och samarbetar med KRIS Kalmar

AGB Service är ett service
företag beläget i Kalmar 
som specialiserat sig på 
underhåll och kalibrering 
av pressverktyg. Vid sidan 
av pressverktyg erbjuder 
vi service och reservdelar 
för elmaskiner av de flesta 
fabrikat. I vår elektroverk
stad utför vi även repara
tioner på elmotorer i alla 
storlekar.

Förlängd behandling
Rehabilitering (Upp till 12 månader)

Tillgänglig för personer som genomgått Primärbehandling. I den 
förlängda behandlingen genomförs det AA/NA inriktade 12-stegs-
programmet. Patienten är engagerad i aktiv programverksamhet. 
Gruppterapi, ansvars- och disciplinprogram och AA/NA-möten 
ingår bland aktiviteterna. Utslussning sker genom växelvis boende.

1. Kriminalitetsprogram

 Gunnar Bergströms
 ”Kriminalitet som livsstil”

2. Återfallsprevention

3. Familjehelger

4. Återfallshantering

5. NADA-akupunktur

6. Gym

7. Svetthydda, meditation

Eftervårds-support utan extra kostnad
Kostnadsfria effektiva resurser som kan integreras i 
eftervården på hemmaplan

Vad alla vet är att den mest kritiska faktorn i hela behandlingsupplägget,
det, är tiden efter behandlingen. Utan adekvat eftervård kan ett gott
behandlingsresultat äventyras och de mest ambitiösa föresatser 
raseras.

Därför erbjuder vi gratis eftervårds-support i form av kompletterande 
behandlingsdygn. Alla som genomgår våra behandlingssteg har rätt 
till stödjande eftervårdsåtgärder i form av återbesök i den terapeutiska 
miljön 2,5 dagar per månad det första året efter behandlingen. 

Återfallshantering 
Vid ev. återfall har patienten rätt till 6 kostnadsfria behandlingsdygn för 
abstinensbehandling vid 3 tillfällen under året efter fullgjord behandling.

Återfallsprevention på Bergslagens Behandlingshem, Dennicketorp

Ledningscertifierat enligt
SS-EN ISO 9001-2008
SS-EN ISO 14001-2004

Dennicketorp, 682 92 Filipstad  I  Tel. 0590-161 45  I  Jour: 0590-106 10 

Fax: 0590-107 77  I  info@dennicketorp.se  I  www.dennicketorp.se

Garanti och eftervård
Patienten på Bergslagens Behandlingshem erbjuds möjlighet 
till eftervårdande återbesök och vistelse i den terapeutiska 
miljön 2,5 dagar per månad under 12 månader. Kostnadsfritt.

Deltagare i eftervårdsprogrammet har rätt till 6 kostnadsfria 
behandlingsdygn vid 3 tillfällen under ett år efter fullgjord 
behandling vid ev. återfall.

Aktiviteter på
Dennicketorp



Avenbokens 
Behandlingscentrum 
Malmö

Anders Roy Advokatbyrå 
Borås

Axima i Erikstad AB 
Mellerud

BN Construction AB 
Motala

Competens Utbildning 
Sverige AB 
Stockholm Globen

Crepido Systems AB Växjö 
Växjö

Degerfors Laboratorium 
AB 
Degerfors

Ekab Finans AB 
Uppsala

Ericson Bad & Snickeri 
Skokloster AB 
Skokloster

Eton AB 
Gånghester

Frank Söderlund AB 
Hallsberg

Fyrklöverns Stugby 
Rättvik

Grays American Stores 
AB 
Skärholmen

Gundes Färg & Tapet  
Järfälla

Johannesbergs Ungdoms-
hem 
Kalix

Kanal Ung / Strömstads 
Kommun 
Strömstad

Landstinget Kronoberg / 
Vuxenpsykiatrin 
Växjö

Lemo Nordic AB 
Bromma

Levin VVS Konsult AB 
Stockholm

SIS Ungdomshem 
Ljungbacken 
Uddevalla

Mats Lennerstål 
VVS-Service 
Uppsala

Mikas Stockholm KB 
Stockholm

Mix Måleri 
Spånga

Nils Malmgren AB 
Ytterby

Office Document 
Halland AB 
Halmstad

Pajala Kommun / 
Individ & Myndighet 
Pajala

Rent & Fint
Mona & Camilla 
Arboga

Roslagens Sparbank 
Norrtälje

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
ANNONS

RSA Ductor KB 
Stockholm

S:t Görans Församling /
Svenska Kyrkan 
Stockholm

Sandvik Nora AB 
Nora

Sankt Mikaels Församling 
Vårby

Smintens Bygg AB 
Göteborg

Stabil Betong i Håbo AB 
Bålsta

Svenska Haland Teknik 
AB 
Spånga

Swish AB 
Stockholm

Tandlaget Mario Lucas 
Köping

Vårnäs Behandlingshem 
Vingåker

Ålidens Församling 
Umeå

Öckeröfisk 
Göteborg
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00

 

 

Thomas Magnusson Advokatbyrå AB 
Box 186     391 22 Kalmar .  Tel 0480-146 00  Fax 0480-214 80 
 Mail: advokat@thomasmagnusson.se 

ANNONS

Ho�e�l, r�s�a�r�ng �ch �e�ax �ed �ri �a�k�r�ng !
Boka din övernattning på Scandic Kalmar Väst.
Dragonvägen 7
392 32 Kalmar
kalmar@scandichotels.com

VÄLKOMMEN TILL
SCANDIC KALMAR VÄST !

scandichotels.se/kalmar

Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
21



22

08
Mejselvägen 33
126 38 Hägersten
Tel: 0721-80 30 89
anders.eriksson@ungakris.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-19 91 96
jyrki.mammela@ungakris.se

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0762-63 55 45
sundoor.eriksson@kris.a.se

FINSPÅNG
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
ungakrisnorrkoping@kris.a.se

GÄVLE
Södra stapeltorgsgatan 28
802 53 Gävle
Tel: 0760-28 64 01
andreas.larsson@ungakris.se

GÖTEBORG
Heurlins plats 9 
413 01 Göteborg 
Tel: 031-14 51 58
tor.rauschenbach@ungakris.se

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
kristoffer.johansson@ungakris.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1 
252 63 Helsingborg 
Tel: 042-13 22 95
helsingborg@ungakris.se

KALMAR
Timmermansgatan 54
392 36 Kalmar
Tel: 0480-207 91
ungakriskalmar@kris.a.se

KARLSTAD
Hemvägen 18a
653 42 Karlstad
Tel: 0760-28 63 99
omer.sarac@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 3
582 21 Linköping
Tel: 072-309 66 32
robin.hallberg@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
ungakrisnorrkoping@kris.a.se

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53
uppsala@ungakris.se

08
Krukmakargatan 37 A
117 41 Stockholm
Tel: 08 - 720 21 15
kris-08@kris.a.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 076-113 91 82
bollnas@kris.a.se

BORÅS
Stora kyrkogatan 12
503 31 Borås
Tel: 033-10 56 00
boras@kris.a.se

FALKENBERG
Kristineslätts allé 3
311 46 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Tel: 026-65 25 62 / 65 29 18
gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Heurlins plats 9
413 01 Göteborg
Tel: 031-14 51 58
goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 69 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
halmstad@kris.a.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Tel: 042-13 22 95
helsingborg@kris.a.se

KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 93
kalmar@kris.a.se

KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: 073-688 99 54
karlskrona@kris.a.se

KARLSTAD
Kårgränd 4
652 25 Karlstad
Tel: 054-21 60 33
karlstad@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43
norrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Tel: 040-92 71 00
malmo@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
sundsvall@kris.a.se

TRANÅS
Norra storgatan 101
573 40 Tranås
Tel: 076-230 89 26
tranas@kris.a.se

TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Tel: 0410-124 24
trelleborg@kris.a.se

TROLLHÄTTAN
Lantmannavägen 32
461 60 Trollhättan
Tel: 073-720 42 49
trollhattan@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
umea@kris.a.se

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53
uppsala@kris.a.se

KRIS FÖRENINGAR

UNGA KRIS FÖRENINGAR

Meddelande till betalningsmottagaren

Normalmedlem 100:- Stödmedlem 200:- Ungdom 50:-

Prenumeration Vägen ut 1 år 180:- Redan medlem Gåva

INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto

199 95 41 - 4

Betalningsmottagare (endast namn)

KRIS RIKSFÖRBUND
Avsändare (namn och postadress)

Kod 1

Födelseår. ev. medl. Nr Tfn:

Önskad förening: :

E-postadress:

medlemsregistret@kris.a.se - www.kris.a.se
Meddelande kan inte lämnas på baksidan

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor öre
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Meddelande till betalningsmottagaren

Normalmedlem 100:- Stödmedlem 200:- Ungdom 50:-

Prenumeration Vägen ut 1 år 180:- Redan medlem Gåva

INBETALNING/GIRERING A
Till PlusGirokonto

199 95 41 - 4

Betalningsmottagare (endast namn)

KRIS RIKSFÖRBUND
Avsändare (namn och postadress)

Kod 1

Födelseår. ev. medl. Nr Tfn:

Önskad förening: :
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medlemsregistret@kris.a.se - www.kris.a.se
Meddelande kan inte lämnas på baksidan

Från PlusGiro-/personkonto (vid girering)

Svenska kronor öre

Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att informera 
kriminella om rätten att friges med 
möjlighet att få ”revansch i samhället”.

Denna information sker främst genom 
att KRIS besöker anstalter och häkten 
samt genom tidningen Vägen Ut. KRIS 
erbjuder kriminella och/eller drogmiss-
brukare som har tröttnat på att leva kri-
minellt och vill byta livsstil - en frizon 
under den första tiden efter muck.

I dag har vi drygt 5 000 medlemmar 
i Sverige, men är inte nöjda med det.  
Vägen Ut distribueras till samtliga fäng-
elser och häkten i Sverige, i tidskriften 
informerar vi om att KRIS finns och att 
vi tillsammans
kan jobba för att just du också ska 
kunna sluta upp i våra led.

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, av
svensk eller utländsk härkomst.

1. Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening,
när som helst
under verkställigheten. Men helst
innan du friges, KRIS vill gärna

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

kunna få möjlighet att besöka dig
vid några tillfällen. Detta för att
hinna lära känna dig och för att
kunna hjälpa just dig att planera
inför din frigivning.

2. Du kan så småningom bli medlem,
genom medlemskapet
får du 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 samt ett
antal 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 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 positiv upplevelse.

4. Du välkomnas i vår
gemenskap och vi gör tillsammans
det arbete som krävs för att vi
gemensamt ska lyckas få ett 
liv där hederlighet, drogfrihet,
kamratskap och solidaritet är de
tongivande bitarna för att lyckas
med vår Revansch I Samhället.

5. KRIS kan i de allra flesta fall
hjälpa till med boende och

sysselsättning samt hjälpa till att
styra upp sociala och
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på 19 orter i
Sverige. Organisationen är
också etablerad i Danmark, Finland,
Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Det enda kravet vi har på dig är att
du ställer upp på KRIS fyra deviser:
Hederlighet, Drogfrihet,
Kamratskap och Solidaritet.

Adresser och telefonnummer till de
olika lokalföreningarna finns på 
föregående sida i tidningen.

VÄLKOMMEN! 



Vägen ut! kooperativen, Fiskhamnsgatan 41 D,  414 58 Göteborg.  
www.vagenut.coop  vagenut@vagenut.coop  Tel 010-707 93 00.

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla 
– för en del människor är runda. 

Företag För en hållbar värld 

Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, funktionshinder,  

kriminella tankemönster, stresskänslighet och 11 lönsamma  

sociala företag. 

Vägen ut! har drygt 100 anställda. De flesta har gått från bidrags- 

tagare till företagare. Fler än 200 personer deltar i det dagliga 

arbetet. 

Företagen finns på flera håll i landet. De har alla dubbla upp- 

drag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster. Dels skapas 

arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. 

Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30 
117 33 Stockholm

ANNONS


