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Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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UNGA

Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

Anders Eriksson
Förbundsordförande Unga KRIS

Vi varken kan eller vill kompromissa om 
det som räddade våra liv

I våra föreningar genomförs nu 
föreningsstämmor och årsmö-
ten där året som gått redovisas 
och planerna för framtiden slås 
fast. Nya styrelser väljs med 
många nya ledamöter som ska 
vara med och ta ansvar för 
KRIS och Unga KRIS.

Det kan därför passa bra att 
påminna om att vi, förutom 
vårt förebyggande och rehabi-
literande arbete, ska verka för 
hederlighet, nykterhet och ett 
drogfritt samhälle. 

KRIS har ända sedan starten, 
för 18 år sedan, försökt på-
verka samhället i sin helhet. 
Rättsystemet, politiken, bero-
endevården, föreningars för-
utsättningar, människors och 
företags syn på fd missbrukare 
och kriminella är faktorer som 
påverkar våra möjligheter att 
förebygga och hjälpa männ-
iskor bort från missbruk och 
kriminalitet.   

En positiv förändring är att 
personer med egen erfarenhet 
av missbruk och kriminalitet 
nu har en röst i samhällsdebat-
ten. KRIS och Unga KRIS har 
blivit så etablerade att media 
och politiker ofta vill höra vad 
vi anser om olika förslag. 

Men det finns också ämnen 
och aktörer som inte vill höra 
vad vi tycker.

Lexbase är en sådan aktör. 
Deras idé om att tillgänglig-
göra människors brottsregister 
på internet anser vi försvårar 

livet och vägen tillbaka för alla 
som begått brott och sonat 
sina straff. Även barn och 
anhöriga till före detta brotts-
lingar drabbas. Lexbase påstår 
att de vill förebygga brott men 
sanningen är att de vill tjäna 
pengar på människors och 
företags rädsla. Lexbase vara 
eller icke vara prövas nu rätts-
ligt. Vi hoppas de får lägga ner.

Läkemedelsindustrin är en 
annan sådan aktör. Deras idé 
om att göra människor livs-
långt beroende av drogsubsti-
tut tycker vi är dålig. Drogfri 
behandling och nolltolerans 
är bra och ett viktigt alternativ 
för vår målgrupp. Att vi alla är 
levande exempel på att man 
kan sluta knarka utan 
drogsubstitut stör dem. 

Ibland tycker andra att vi inte 
är kompromissvilliga. De har 
de rätt i. Vi varken kan eller 
vill kompromissa om det som 
räddade våra liv.  

Mycket glädjande var att en av 
landets stora tidningar, Dagens 
Nyheter, den 23 mars 
uppmärksammade KRIS 
arbete och problemet med 
att arbetsgivare begär utdrag 
ur belastningsregistret i tid 
och otid. DN menade att det 
är slappt och fördomsfullt av 
arbetsgivare och att ett rent 
register inte säger något om 
motivationen. En arbetssökan-
de med några bläckplumpar i 
meritföreteckningen kan helt 
enkelt vara ett bättre val.  Vi 
håller med och fortsätter ar-
beta för hederlighet, nykterhet 
och ett drogfritt samhälle!
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(Ur rapporten)
”Social dygnsvård för barn och ungdo-
mar bedrivs i familjehem eller på insti-
tution, i enlighet med Socialtjänstlagen. 
Vården ges 24 timmar om dygnet, till 
skillnad från öppenvård eller dagvård. 
Bland personer födda på 70- och 80-ta-
let blev motsvarande ett barn (3–4 pro-
cent) i en genomsnittlig skolklass någon 
gång placerat i social dygnsvård. Allt 
tyder på att siffran är relativt stabil 
över tid. De flesta barn som placeras i 
dygnsvård i Sverige är tonåringar. Fa-
miljehemsvård är fortfarande vanligast. 
Men institutionsvård har ökat radikalt 
sedan början av 1980-talet, även bland 
yngre barn.

Bilden av yngre barn som placeras i 
dygnsvård är den samma i de flesta 
västländer. Det är barn till ensamstå-
ende mammor med låg utbildning och 
försörjningsproblem, ofta i kombination 
med våld, missbruk och psykisk ohälsa i 
familjen. Det är ett problem när place-
ringar avbryts oplanerat vilket, enligt 
en svensk studie, drabbade vart fjärde 
långtidsplacerat barn under tidiga 
tonår. Vilka konsekvenser får det för 
barnet? Men det är svårt att utvärdera 
familjehemsvården, och i allmänhet har 
forskarna inte heller mycket kunskap om 
hur vårdinstitutionerna i Norden fung-
erar och hur det går för ungdomarna. 
Det finns således en lång rad kunskaps-
luckor som beskrivs i denna rapport.”

Om jag får säga några ord själv om vad 
rapporten avslöjar så vill jag börja med 
att berätta att jag blir djupt berörd och 
ledsen. Jag och många andra som idag 
arbetar med ”målgruppen” på daglig ba-
sis har själva en gång varit en del av den 
statistiken som presenteras. Det berör 
mig därför väldigt mycket att läsa om 
hur varken dygnsvården på familjehem 
eller av LSU/LVU-placerade ungdomar 
fungerar speciellt bra. 

Idag drivs institutionsvård huvudsak-
ligen i vinstdrivande syfte av företag, 
om man bortser från boende för en-
samkommande minderåriga flyktingar.

(Ur rapporten)
”Det är märkligt att social dygnsvård 
med rehabiliterande syften är så gott 
som helt outvärderad i Sverige. Vi vet 
inte om den omfattande institutions-
vården för barn och ungdomar har 
generellt positiva, neutrala eller nega-
tiva effekter. Samma gäller familje-
hemsvård med liknande behandlings-
mål, vård som mer och mer bedrivs av 
olika företag.” 

Jag har svårt att förstå paradoxen att 
man lägger så stora resurser på att pla-
cera ungdomar på olika institutioner, 
men typ inga eller väldigt få resur-
ser på att ta reda på hur de faktiskt 
fungerar. 

Det finns i princip ingen svensk forsk-
ning som visar på vilka typer av stöd 
som ger positiva effekter. 
Ändå placeras många på obegripliga 
grunder, då en ”lättare” insats som att 
bli tilldelad en kontaktperson från t.ex. 
Unga KRIS med egna erfarenheter 
kanske skulle varit räddningen. 
För att hänvisa till en helt annan 
studie där de visar värdet av att få ett 
igenkännande från en person eller i 
en grupp, att genom egna upplevelser 
och erfarenhet kunna känna en mer 
”äkta” empati för någon annan och 
därför relatera på ett helt annat sätt är 
utan tvekan den bästa metoden för att 
skapa tillit och förtroende. 

(”...Jag har äntligen hittat hem!” - 
Abdulrahman, Daria & Khalighi, 
Shabbo 2014 - http://urn.kb.se/resolv
e?urn=urn:nbn:se:esh:diva-4142)

Jag vill inte på något sätt marknads-
föra organisation jag representerar 

eller höja oss till skyarna, utan bara slå 
ett fucking slag för det osjälviska och 
kärleksfulla arbetet som bedrivs där ute i 
Sverige av ideella krafter. 
I den här mörka rapporten avslöjas san-
ningen om hur skevt det blir när vinstin-
tresset växer sig stort i samma takt som 
behovet av en mer utvecklad och kompe-
tent vård ökar.
Vill även tillägga att bara under 2014 
startades det upp 159 nya HVB-hem 
i Sverige, och samma år delades det ut 
mindre bidrag än tidigare till ideella 
organisationer som jobbar inom området 
och med målgruppen.

Vad bär Socialtjänsten för ansvar i det 
hela?

Jag anser att sättet som socialtjänsten i 
många fall behandlar unga personer på 
är outvecklat, oansvarigt och hänsynslöst. 
Jag ska inte dra alla över en kam, men i 
det stora hela så råder det en enorm kun-
skapsbrist på området och SiS i sin tur är 
inte kända för att följa upp sina klienter 
med ordentlig eftervård och utsluss. Om 
det ansvaret nu hamnar på socialtjänsten 
eller institutionen där denne varit place-
rad vet de oftast inte ens själva.

Vi, Unga KRIS är väl medvetna om de 
olika typerna av problem som unga kate-
goriseras i. Vi är också medvetna om att 
kriminalitet och kriminella tankemönster 
är en problematik i sig som bör betrak-
tas och behandlas som en enskild typ 
av problem. I dagsläget finns det ingen 
som helst kunskap på det området hos 
socialtjänsten vilket resulterar i att man 
placerar ungdomar med olika typer av 
problem på samma avdelning/institution 
och förväntar sig att alla ska bli bättre 
med samma typ av vård.

(Ur rapporten)
”Internationell forskning pekar på att 
om dessa grupper blandas på samma 
institution kan det öka problembeteendet 

Anders Eriksson om rapporten:
Forskning i korthet, Barn och unga i samhällets vård.
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hos dem där problemen har etablerats 
sent (Latessa & Lowenkamp, 2006; 
Lowenkamp et al, 2007).”

NO SHIT! Jag har vid flertal tillfällen 
sett detta hända och kan berätta om 
en dagfärsk händelse som på alla vis 
bekräftar det som rapporten säger. 
För inte så länge sedan så placerades en 
ung (minderårig) kille på ett HVB-hem 
för att genomgå en neuropsykiatrisk 
utredning. Med lite struligheter i baga-
get, en del pojkstreck, men i det stora 
hela inga speciellt allvarliga händelser så 
utreddes han under 9 månader.
Efter 9 månader kunde man i princip 
inte fastställa någonting konkret och 
killen blir placerad på ett annat hem. 
Även denna gång utan en genomtänkt 
plan eller rimliga förväntade resultat.

Inom Beroende- och neuropsykiatri 
säger man så här:

”Innan en neuropsykiatrisk utredning 
inleds är det viktigt att belysa motiva-
tion, syfte och de egna förväntningarna 
kring vilka åtgärder utredningen skall 
leda vidare till. Det är också viktigt att 
diskutera både för- och nackdelar med 
att få en neuropsykiatrisk diagnos.”

På det andra hemmet var det inte bara 
SoL-placerade ungdomar utan även 
tvångsomhändertagna ungdomar med 
viss drogproblematik och andra de-
struktiva levnadsvanor/handlingsmöns-
ter. Det dröjde inte längre innan killen 
som från början bara skulle utredas för 
diverse diagnoser började röka cannabis. 
Det gick så långt att han snart rökte 
varje dag med det andra placerade ung-
domarna som varken behövde lämna 
urinprov eller blåsa i en alkoholmätare. 
Mycket märkligt kan jag tycka att det 
inte kontrolleras bättre än så, speciellt 
när man blandar ungdomar med olika 
typer av problem på samma institution. 
Jag uppmanade socialtjänsten att 
avblåsa eller pausa utredningen för att 
hemmet han var på inte var bra för han 
av olika anledningar, jag berättade även 
att det förekommer droger och krimina-
litet på hemmet, men inget hände. 

Så vitt jag vet så placeras väldigt många 
under utredningstiden på ”random” hem 
utan någon som helst plan på vad man 
vill uppnå. Jag upplever ofta att många 
placeringar bara är ett försök från soci-
alhandläggarens sida att få ett ”problem” 
ur vägen, som placerar så billigt som 
möjligt på vinstdrivande HVB-hem 
som i sin tur inte har några problem alls 
att förlänga en placering/utredning trots 
obefintliga resultat och ouppnådda mål.

 Så här säger man i rapporten:
”Att placera ungdomar med olika 
problem på samma institution medför 
en risk för negativ inlärning och smit-
toeffekt, och svårigheter att tillgodose 
olika behov. Risken för en negativ 
smittoeffekt på institutioner påpekas i 
många studier. Levin (1998) förkla-
rade det dåliga resultatet i den svenska 
undersökningen bland annat med att 
ungdomarna hade utvecklat en egen 
ungdomskultur inne på institutionen. 
Nya ungdomar skolades in i de värde-
ringar och kunskaper som hade ett värde 
i ungdomsgruppen och detta resulte-
rade därmed i en form av smittoeffekt. 
En sådan risk kommer att finnas för 
samtliga åtgärder där ungdomar med 
problembeteende sammanförs i grupper 
(Dodge et al, 2006). Forskning indike-
rar generellt sett att institutionsvistel-
sen kan vara en lämplig åtgärd för ung-
domar med mycket avvikande beteende/
problem, men däremot vara skadlig för 

mer välfungerande ungdomar, särskilt 
om dessa placeras på samma institu-
tion (Latessa & Lowenkamp, 2006; 
Andrews & Bonta, 2010).”

Ett annat problem som vi uppmärksam-
mat är när handläggare på socialtjänsten 
som ska bedöma huruvida en klient är 
beroende (missbrukare) eller inte och 
om en insats ska till. Vi ser ofta hur 
handläggare och ungdom bygger upp en 
relation under utredningstiden, hand-
läggaren får en viss uppfattning om vad 
som skulle vara bra och inte för klien-
ten. Då har även vi som kanske följt 
ungdomen under en längre tid sagt vad 
vi sett och tror skulle vara en bra väg att 
gå. (Baserat på egna erfarenheter)
Problemet uppstår alltså när handläg-
garen sen tar upp ärendet med sin 
arbetsgrupp/chef/överordnad som aldrig 
ens träffat klienten och ska ta ett beslut 
om vad för insats som är lämplig. 
Helt förståeligt måste insatsen diskute-
ras men ack så osmidigt i praktiken, då 
vi allt för ofta ser att våra samt handläg-
garens förslag röstas ner av en person 
eller grupp som aldrig ens hälsat på 
klienten. 
Med hänsyn till dyra insatser och ”enk-
lare” bedömningar kan inte alla förslag 
beviljas, men glöm inte detta: 
Det vi inte spenderar och satsar på 
unga idag kommer vi få betala dyrt för i 
framtiden!

Fredrik Malmberg, 
Barnombudsmannen. 

Anders Eriksson,
Förbundsordförande Unga KRIS
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KRIS-08 har tidigare varit i kontakt med Ba Konstgjuteri så när 
Anders Eriksson och dåvarande ordförande i Stockholm Jimmy 

Lenefjäll bad om att få träffa butiksansvarig och 
grundare för Ba så blev dom väl bemötta.

Detta var i startgropen för Unga KRIS Stockholm vid 2012 och 
deras förhoppning om att få lite ekonomiskt stöd eller annan 

sponsring för att utföra en aktivitet för medlemmarna i 
Stockholm blev något de aldrig hade kunnat föreställa sig.

Chris Rung och Karl-Axel Andersson hade en helt 
annat plan. Vi började diskutera ett samarbete och efter 

ett par möten så uppstod idén om att tillsammans 
skapa en smyckeskollektion.

Ba Konstgjuteris guldsmed och formgivare Chris Rung är den 
som tagit fram kollektionen av armband, hängsmycken och pins. 

Vi kom att kalla kollektionen ”Kamratskap och Frihet” för att 
lyfta fram våra grundvärderingar. Smyckena ska säljas till våra 

ungdomar och till personer som stödjer vår verksamhet.

Vi har även tillsammans med Ba Konstgjuteri bildat en fond som 
ska ge bidrag till ungdomsgrupper som arbetar inom ramen för 
Unga KRIS värderingar och idéer. 10 procent av intäkterna från 

försäljningen av smyckena ska tillfalla fonden.

Idag är försäljningen igång. På webbsidan kan man köpa smyck-
ena och beräknat datum för pressreleasen är 15 december 2014. 
I samband med pressreleasen öppnar vi upp Freedom 4 Youths 

Facebook-sida där en kort video i samband med 
smyckeskollektionen kommer släppas. 

Mer bilder och kortfilmer är på g.
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Ifylld blankett får inte kopieras	  	  
	  

Samtliga	  ifyllda	  uppgifter	  kommer	  att	  hanteras	  och	  registreras	  i	  Unga	  KRIS	  nationella	  medlemsregister	  

 
Bli medlem i Unga KRIS 

Du som är mellan 13 och 25 år är välkommen som medlem i Unga KRIS.  
 

Unga KRIS syfte är att genom information, rådgivning och opinionsbildande  
arbete, riktat till ungdomar mellan 13 och 25 år, verka för hederlighet,  

nykterhet och ett drogfritt samhälle. 
 

* obligatoriska uppgifter 
    

* Förnamn 
  

* Efternamn 
  

     * E-postadress 
  

  * Telefon 
  

* Födelsedatum 
     ååååmmdd-nnnn  

* Adress 
 

Med ifylld adress får du vår medlemstidning 
* Postnummer 

 
* Ort 

  
 * Unga KRIS-förening  

 
* Inträdesdatum  

 
* Namnteckning 

 

 

Blanketten	  postas	  till:	  
Dennis	  Persson	  

Unga	  KRIS	  medlemsregister	  
Stensbergsvägen	  13	  
392	  44	  Kalmar	  

	  

Jack Skoglund
Unga KRIS Bollnäs
Björkharegatan 42 B

821 34 Bollnäs

UNGA
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Mars månad bjöd på två nya intressanta resor och besök för 
förbundsordförande Christer Karlsson och vice förbundsordförande 
Ali Reunanen. Den första resan bar av till KRIS i Finland för att 
hjälpa till med att styra upp lite brister och avvikelser från våra för-
bundsstadgar. Den andra resan gick till invigningen av nya KRISBo 
Gård i Helsingborg. Det blev en månad full av nya intryck, förändringar 
och framsteg.

FINLAND
Det började med att Christer och Ali 
fick flera oroväckande samtal från 
Timo Valkama, verksamhetsansvarig 
på RIKSKRIS Finland, om att allt 
inte stod rätt till i organisationen och 
uppbyggnaden av KRIS Finland. Den 
verkade skilja sig alltför mycket från 
organisationen i Sverige. Det var enligt 
Timo många högutbildade ”vanliga” 
människor – akademiker och experter – 
som både arbetade inom KRIS och satt 
i styrelserna. Svenska RIKSKRIS tog ett 
beslut att det vore bra att åka över och 
se hur det fungerar och om något strider 
mot våra stadgar och värdegrunder. 
Christer och Ali packade sina väskor för 
att bege sig av mot grannlandet i öst, 
de tusen sjöarnas land. Den 6 mars klev 
Christer och Ali ombord på färjan Silja 
Serenad som skulle ta dem 
till Helsingfors.

– Vi visste ju inte så mycket om hur 
situationen såg ut utöver den informa-
tionen vi fått från samtalen med Timo. 
Men vi förstod oron som Timo förmed-
lat över KRIS framtid i Finland, vilket 
gjorde oss bekymrade. Vi kunde inte 
göra så mycket innan vi träffade folket 
från Finland, så det var bara att ta det 
lugnt under färjan över. Vi gick tidigt 
och la oss. Det var bra för vi hade några 
riktigt krävande dagar framför oss, 
berättar Ali.

Christer och Ali kom fram till Helsing-
fors efter en god natts sömn på färjan. 

Det hade hunnit bli lördag och första 
dagen spenderades tillsammans med 
Timo och två andra personer, Han-
nele Valkama, ordförande RIKS KRIS 
Finland, och Päivi Peltola, verksam-
hetsansvarig KRIS Tammerfors.

– Vi ville under lugna förhållanden få 
en bild om vad det handlade om. Vad 
det var som var fel och hur vi kunde 
hjälpa till, berättar Ali.

Sällskapet åt middag tillsammans och 
de började prata om vad finländarna 
upplevde som problem i KRIS Fin-
land. Det problemet som finländarna 
tyckte överskuggade allt annat är att 
det har kommit in för många ”van-
liga” människor i KRIS Finland. Med 
”vanliga” menas personer som saknar 
historik med missbruk eller kriminali-
tet. Det visade sig att nästan alla som 
sitter i styrelserna i Finland saknar 
denna bakgrund.

Dagen efter var det dags att träffa 
alla representanter från de lokala 
avdelningarna. Det blev ungefär 20 
deltagande. Alla satte sig i en ring och 
Timo hälsade sina två svenska besö-
kare välkomna. Ali fick ordet och bör-
jade med en presentationsrunda följt 
av att alla fick uttrycka sina frågor och 
funderingar inför denna dag.

– När presentationerna och frågorna 
var klara så började vi direkt lyfta de 
frågor som vi ansåg vara viktiga. Den 

viktigaste frågan för oss var ju att det inte 
fanns några KRIS:are i de lokala styrel-
serna och bara en enda som hade historia 
av missbruk och kriminalitet i RIKSKRIS 
Finland. Vi pratade mycket om hur viktigt 
det är att det finns KRIS:are i styrelserna 
och lär sig att leda föreningen, 
berättar Ali.

Finländarna förklarade att det inte var 
möjligt att sitta i styrelsen samtidigt som 
du var anställd på föreningen. Det var inte 
riktigt verkligheten.

– De hade ungefär samma regler som i 
Sverige, men trots detta visade det sig 
att flesta som satt i styrelserna ändå hade 
anställningar inom KRIS-föreningarna, 
berättar Ali vidare.

Med egna ansiktsuttryck som Ali liknar 
vid fågelholkar bröt Christer och han 
mötet för att ta lunchpaus. Under lunchen 
passade de på prata lite annat med Timo 
och Hannele. De ställde Hannele frågan 
om hon, som är ordförande i RIKSKRIS 
Finland, var helt drogfri och nykter. 
Hannele svarade att hon var helt drogfri 
men drack alkohol. Det förvånade både 
Christer och Ali mycket.

– Vi förklarade att det inte ju går för sig, 
det går emot våra stadgar och allt som 
KRIS står för, berättar Ali.

Efter lunchen fortsatte mötet och Ali 
ville ta reda på om de andra ”vanliga” per-
sonerna på mötet som är verksamma inom 

RIKS KRIS PÅ TURNÉ
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KRIS dricker alkohol eller använder 
andra substanser som inte är förenligt 
med vad KRIS står för. Det visade sig 
att ingen där levde ett helt nyktert liv. 
Samtliga drack alkohol.

Mötet fortsatte med en delningsrunda 
där alla fick dela med om hur allt kän-
des. Ali påtalade hur otroligt viktigt 
det var med drogfrihet, inkluderat 
alkohol. Han tydliggjorde att det inte 
går att sitta i någon styrelse eller vara 
anställd inom KRIS om man dricker 
alkohol. Christer följde upp med att 
om inte KRIS Finland följer de stadgar 
som finns så blir de tvungna att ta ner 
skyltarna. Då finns inte längre KRIS i 
Finland. Budskapet var hårt men det 
gick hem.

Mötet gick nu mot sitt slut med god 
stämning bland de finska KRIS:arna 
som förstod att de måste kliva in i all-
varet och följa våra deviser och stadgar. 
Eftersom våra stadgar säger att man inte 
kan sitta i den förenings styrelse man 
själv är medlem i, så finns möjligheten 
att sitta i styrelsen för en annan KRIS-
förening än sin egna. På så sätt kan man 
få in fler KRIS:are med kriminellt- och 
missbruksförflutet i styrelserna och både 
ha förtroendeuppdrag och arbete inom 
KRIS Finland.

Det togs beslut om att det skall till en 
stor förändring inom KRIS Finlands 
uppbyggnad och organisation. Det ska 
in KRIS-medlemmar i samtliga styrel-
ser och alla anställda inom KRIS måste 

leva efter våra deviser om hederlighet 
och drogfrihet. Det fanns en önskan 
om att Ali skulle vara med och hjälpa 
till i deras arbete och komma över till 
Finland om någon månad och stötta 
dem operativt.

Nu var alla så trötta efter en lång dag att 
alla kände att det behövde lite sinnesro. 
Mötet avslutades med att alla ställde sig 
upp, höll om varandra och bad sinnes-
robönen tillsammans. Det uppskattades 
mycket av alla.

– Christer och jag tog en stund tillsam-
mans efter mötet och snackade igenom 
vad som hänt under dagen. Vi kom 
fram till att vi inte kunde ha gjort på 
något annat sätt. Vi satte gränserna för 
vad som är okej och vi gav dem möjlig-
het att kunna arbeta vidare på KRIS. Vi 
fick även KRIS-medlemmarna att kliva 
fram och tydligt visa att de vill vara med 
att ta ansvar för KRIS framtid, berättar 
Ali.

De två sista dagarna i Finland, måndag 
och tisdag, skulle bli dagar i utbildning-
ens och KRIS Basic:s tecken. KRIS 
Basic är studiematerialet som beskriver 
KRIS grunder. Vad, hur och varför 
KRIS finns. Där står det om deviser, 
stadgar, avdelningar, regioner och riks.

Christer och Ali började måndagen 
med frukost, dagens viktigaste mål, för 
att sedan bege sig till en lokal där de 
skulle hålla utbildning i KRIS Basic 
för ungefär 15 deltagare. En tolk hade 
översatt studiematerialet till finska 
vilket gjorde allt mycket smidigt. Timo 
läste en dagens text och gruppen gjorde 
en delningsrunda vilket var mycket 
uppskattat och inte något finländarna 
var vana att göra. Någon frågade till och 
med lite försiktigt om det var okej att 
de gjorde på detta vis i sin egen fören-
ing. Christer och Ali svarade såklart att 
det var självklart att de fick göra det. 
I Sverige är det ju obligatoriskt med 
morgonmöten och att göra delnings-
runda. Det är mycket viktigt för att få 
en bra start på dagen och även för att 
kunna kolla av hur alla mår. Kanske kan 
det vara någon som behöver lite extra 
uppmärksamhet just då. Det kan vara 
precis det som behövs för att inte någon 
ska gå iväg och få återfall under dagen.

Utbildningen fortsatte med KRIS Basic. 
Finländarna fick möjligheten att berätta 
deras syn på KRIS och om skillnaden 
hur det är i Finland gentemot Sve-
rige. Christer och Ali gick igenom alla 
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verksamheter som KRIS har. Det blev 
mycket diskussioner om hur både lika 
och olika vi är mellan våra länder. Det 
märktes att det fanns ett stort behov av 
våra olika arbetsverktyg såsom KRIS 
Basic och Bättre Framtid i Finland. 
Det är viktigt att ha fasta principer och 
traditioner att luta sig emot.

Den andra utbildningsdagen bör-
jade smidigt med en dagens text och 
delningsrunda. Det kändes nu både 
lättare och naturligare för finländarna 
att ha detta än under dagen innan. 
En bra daglig rutin som de förhopp-
ningsvis kommer att ta med sig hem 
till sina finska föreningar. Gårdagens 
utbildning var det tunga passet bestå-
ende av KRIS värdegrunder, deviserna 
hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 
solidaritet. Christer och Ali fortsatte 
den andra utbildningsdagen med att gå 
igenom materialet från dagen innan och 
deltagarna fick ställa frågor. Det mesta 
kändes mycket naturligt och konstruk-
tivt. När de var klara med KRIS Basic 
så bad Christer att Ali skulle gå igenom 
hur en KRIS-förening är uppbyggd. 
Vilka olika delar som finns och hur de 
fungerar. Det uppskattades mycket och 
det knäpptes många bilder av whitebo-
ardtavlan där Ali skrev sina förklarande 
ord och beskrivningar.

Denna dag, den sista i Finland för våra 
svenskar, avslutades med en känslorunda 
och en sinnesrobön tillsammans. Det 
märktes att alla hade en mycket bra 
känsla i kroppen efteråt. Direkt efter 
att Christer och Ali lämnade gruppen 

sammankallade Timo allesammans till 
ett första möte där KRIS Finland skulle 
börja sin förändringsresa.

– Vi önskar KRIS Finland massor med 
lycka till! Jag vill avsluta med att säga 
tack för några mycket givande dagar. 
Många kramar från Christer och mig, 
avslutar Ali.

HELSINGBORG
Christer och Ali kom hem från Fin-
land tidigt på morgonen den 11 mars 
och hann bara lämna av lite smutstvätt 
innan det var dags att bege sig ut på nya 
äventyr. Mot sydligare breddgrader. De 
hoppade in i bilen och satte kurs mot 
Skåne och invigningen av Helsingborgs 
nya KRISBo Gård.

Väl framme i Helsingborg, efter en 
snabb incheckning på hotellet, begav sig 
radarparet iväg till KRIS-föreningen i 
staden. Där rådde det en härlig KRIS-

anda och det var full rulle med förbere-
delserna inför invigningen. Efter några 
timmar var det dags att åka hem till 
hotellet och sova. Christer och Ali hade 
haft en lång resa och var väl förtjänta 
av en god natts sömn inför morgon-
dagen som skulle bjuda på möte med 
RIKSKRIS angående medlemsregistret 
och inte minst invigningen av KRISBo 
Gård.

Det nya KRISBo Gård är beläget på en 
jättefin gård strax utanför Helsingborg. 
Där har KRIS:are under en lång tid 
slitit hårt, med både hjärta och själ, för 
att få allting perfekt och redo för invig-
ningen. Det har gett resultat. Gården 
har blivit jättetrevlig med fina boende-
delar och gemensamhetsutrymmen.

Invigningen gick jättebra och stäm-
ningen var på topp. Ett hundratal 
personer var på plats. Det var KRIS:are 
från många olika föreningar runt om i 
landet. På gästlistan stod även represen-
tanter från olika organisationer, företag 
och myndigheter.

– Jag stod på gården och kände massor 
av stolthet över arbetet som de gjort och 
KRIS-andan som spirade, berättar Ali 
och tillägger att han verkligen hoppas 
att myndigheterna kommer att förstå 
vilket bra ställe KRISBo är och att de 
kommer att placera sina klienter dit.

P-G Johansson, ordförande och verk-
samhetsansvarig KRIS Helsingborg, 

Många var på plats och lyssnade till (f.v) Marie Eriksson, Christoffer Svens-
son, P-G Johansson och Terry Krantz inviga KRIS BoGård.

F.v. Christoffer Svensson, Christer Karlsson, Ann-Christine Borgman ordfö-
rande i socialnämnden, tidigare vice ordförande i socialnämnden Maria Ward 
och P-G Johansson. 



13

klev upp på den provisoriska scenen 
tillsammans med Christoffer ”Poffe” 
Svensson, sekreterare samt boende- och 
föreläsningsansvarig KRIS Helsingborg, 
och startade invigningsceremonin. De 
inledde med att berätta lite om arbetet 
och vägen fram till där de nu stod idag 
– redo att inviga och öppna Helsing-
borgs nya KRISBo Gård. Därefter bjöd 
de upp Christer och politikerna Maria 
Ward (S) och Ann-Christine Borgman 
(MP) för att tala. Maria Ward var förra 
mandatperioden vice ordförande för 
socialnämnden i Helsingborgs stad. 
Ann-Christine Borgman är nuvarande 
ordförande för socialnämnden.

– Det var trevligt att höra politikerna 
lovorda KRIS och det arbete vi alla 
gör. När jag gick runt bland besökarna 
så hördes bara positiva kommentarer 
och reflektioner. Alla deltagarna visade 
verkligen vad våra deviser handlar om. 
Hederlighet, drogfrihet, kamratskap och 
solidaritet genomsyrade hela tillställ-
ningen, berättar Ali.

– Massor av tack för ett trevligt arrang-
emang och lycka till med boendeverk-
samheten, önskar både Christer och Ali. 
Självklart med hela KRIS i ryggen.

Text: Jens Gröndahl
Foto: Ali Reunanen, Finland. Joakim 
Berndes, Helsingborg.

ANNONS

P-G Johansson var väldigt glad över dagen och 
alla som besökte invigning. 

Få kontakt med kurator direkt
0768-46 82 48

Stöd och rådgivning
www.kuratortjanst.se

Innovativa läkemedel inom området specialistvård
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ANNONS
Vi stödjer KRIS drog- och 

brottsförebyggande arbete i samhället

Advokat Jan Herelius AB 
Trollhättan

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Anders Roy Advokatbyrå 
Borås

Andor Automation 
Nyköping

Arla Foods AB 
Jönköping

Beans AB 
Solna

Billerud Korsnäs Sweden AB 
Skärblacka

Brand Teater AB 
Sigtuna

Carbex AB 
Vadstena

Competens Utbildning Sverige 
AB 
Stockholm-Globen

Degerfors Laboratorium AB 
Degerfors

Dyna Mate Industrial 
Södertälje

Ekerö Kommun 
Ekerö

Eton AB 
Gånghester

F G Måleri Service 
Skogås

Fagersta Kommun 
Fagersta

Farsta Stadsdelsförvaltning 
Farsta

Fastighetsanställdas Förbund 
Stockholm

PA Kompetens Lön AB 
Malmö

Pajala Kommun 
Pajala

Perstorps Kommun / 
Fritidsgården 
Perstorp

Fridströms Måleri AB 
Norrköping

Färgagårdens Skattekonsulter 
Motala

GA Lindberg Chem Tech AB 
Kista

Grays American Stores AB 
Skärholmen

Green Qaulity AB 
Bromma

Haki AB 
Sibbhult

Hallstahammars Kommun 
Hallstahammar

Huddinge Kommun 
Huddinge

ICA Nära 
Söderfors

Installations Certifiering i 
Stockholm AB 
Stockholm

Johannisberg Ungdomshem 
Kalix

KGK Motor AB 
Sollentuna

Know IT   
Gävle

Kommunstyrelseförvaltningen / 
Brå 
Helsingborg

Lev & Co AB 
Odensbacken

Lidköpings Kommun 
Lidköping

Lindahls Mejeriprodukter 
Jönköping

Marks Kommun 
Kinna

Megaron Arkitekter AB 
Stockholm

Orsa Kommun / Kik Info 
Orsa

Piratförlaget 
Stockholm

Rockesholms Behandling & 
Utbildning
Grythyttan

Rotationsplast i Munka 
Ljungby AB
Munka Ljungby

Scansinavian Tools & Tent
Jordbro

SIS Ungdomshem Rydsbrunn
Ryd

Skellefteå Kommun
Skellefteå

SkiStar AB
Sälen

Strömstads Kommun / Kanal Ung
Strömstad

Sufraco-Savon De Marsielle AB
Åhus

Sundsvalls Pastorat
Sundsvall

Tak & Fasad
Visby

Tyresö Fritisgårdar
Tyresö

Upplands Bro Kommun
Kungsängen

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

Hotell, restaurang och relax med fri parkering !
Boka din övernattning på Scandic Kalmar Väst.
Dragonvägen 7
392 32 Kalmar
kalmar@scandichotels.com

VÄLKOMMEN TILL
SCANDIC KALMAR VÄST !

scandichotels.se/kalmar

Thomas Magnusson Advokatbyrå AB 
Box 186     391 22 Kalmar .  Tel 0480-146 00  Fax 0480-214 80 
 Mail: advokat@thomasmagnusson.se 
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ROLAND ERIKSSON 
Det hela började i Linköping. Den östgötska staden som går under smeknamnet 
Lejonstaden. Det är här KRIS-veteranen och teatermänniskan Roland Eriks-
sons långa livsresa startar. En livsresa som skulle komma att innehålla många 

svårigheter och utmaningar. Två decennier bakom lås och bom. Men framförallt 
vägen tillbaka. KRIS. Fryshuset. Kreativiteten. Kärleken till teatern.
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KRIS reporter Lars Wannberg 
mötte upp Roland Eriksson på 
en fika och en pratstund om 

dåtid och framtid, om drömmar och 
verklighet. 
 
Roland ”Rolle” Eriksson föddes i Lin-
köping 1957. Detta är året då Sovjetu-
nionen sänder upp sin satellit, Sputnik 
2, i omloppsbana runt jorden med den 
numera världskända hunden Lajka 
ombord. Lajkas resa fick ett abrupt slut. 
Blandrastiken avled redan några timmar 
efter uppskjutning. Rolands resa hade 
däremot bara börjat.

Redan i fyraårsåldern gick flyttlas-
set vidare för Roland till grannstaden 
Norrköping. Rolands föräldrar var 
skilda och han bodde hos sin mor. Sitt 
stora intresse för teater, som kommer att 
betyda så mycket genom livet, började 
redan i tidig ålder. Han var med i sin 
första pjäs, Folk och rövare i Kamomilla 
stad, som femåring. Men i en kreativ 
ung människa lurar ofta stora faror.

– Jag var ett ganska oroligt barn. Jag 
ville alltid testa saker och bryta regler. 
Det var en jobbig tid för min mamma. 
Mamma orkade inte riktigt med att 
tygla mig. Jag fick flytta till min far 
i Uppsala när jag var 11 år, berättar 
Roland.

Träning blev en stor del av Rolands liv. I 
synnerhet simning.

– Jag var en väldigt duktig simmare. 
Min far var väldigt disciplinerad och 
ville ha ordning och reda på sitt vis, vil-
ket jag hade svårt att hålla mig till. Jag 
gjorde tvärtom istället. Saker som teater 
fanns inte i hans värld.

Revolten kom när Roland var sexton år. 
Revolution mot allt och alla, som han 
själv uttrycker det.

– Jag började dricka mellanöl, göra 
inbrott och hänga med fel sorts männ-
iskor. Människor som inte ville leva på 
samhällets villkor utan i sin egen värld 
med egna regler och lagar.

Denna destruktiva karusell accelererade 
och fortsatte i många år. Roland återkom-
mer gång på gång till hur mycket teatern 
betytt för honom.

– In och ut på fängelser. Det fortsatte 
tills jag var 38 år. Jag satt 20 år effektiv 
tid. Men under hela tiden har jag försökt 
hålla kontakten med teatern och kreativi-
teten. Teatern har alltid funnits i själen.

– På slutet satt jag på Uppsalakåken. Då 
hade en kamrat och jag bestämt oss för 
att lägga ner skiten och börja ett nytt liv. 
Jag fick flytta till Hattens behandlings-
hem i Älvsjö 1997. Christer Karlsson 
och jag hade suttit på samma fängelse 
och kände varandra. Han kom till Ekens 
boende vid Mariatorget när jag var på 
Hattens. Det var ganska fria tyglar och vi 
sågs rätt ofta. Christer hade idén med att 
starta KRIS. Så Christer och några andra 
ville ha med mig i styrelsen. Jag tyckte det 
var en bra idé och hoppade på tåget.

Det blev en stor vändpunkt. Roland 
jobbade på KRIS från 2007 till 2010. På 
KRIS berättar Roland stolt att han star-
tade upp Stockholms enda dragkampslag 
och ställde upp i Svenska mästerskapen.
– Efter det började jag jobba på Fryshu-
sets gym tillsammans med Lars Wann-
berg. Det fanns en teatergrupp på Frys-

huset och de frågade om jag ville vara 
med i en produktion. Teatergruppen 
blev en bra erfarenhet men jag ville 
nå andra plan i min teaterresa och 
började skriva själv. Jag skrev bland 
annat pjäsen Natt blir Dag. Den sattes 
upp på Elverket några föreställningar, 
och även på andra teatrar.

– Jag har haft en massa olika jobb 
sedan dess men kände att det inte är 
värt att leva utan teatern och skrivan-
det. Jag har en önskan om att få göra 
detta på heltid. Att bli en del av tea-
terns värld. Jag vill få uttrycka ämnen 
som berör och rör till det i människors 
känsloliv. Skriva, spela, regissera.

Hur kom du i kontakt med teatern 
och hur började det?
– Teatern har alltid varit naturlig för 
mig. Min morbror och mamma var 
skådespelare på Östgötateatern, vilken 
var Norrköpings stadsteater. Det var 
naturligt att ha skådespelare omkring 
mig hemma. Jag var väldigt ofta på 
teatern som barn och sprang omkring 
bland kulisser och skådespelare. Att få 
känna alla dofter och andas in själva 
teaterns själ gjorde mig lycklig. På den 
tiden luktade smink på ett speciellt 
sätt och det satte sig i väggarna. Det 
sitter i fortfarande och jag kan känna 
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det när jag kommer in på en teater.

Har du några förebilder inom teatern? 
Någon mentor?
– Jag har aldrig haft någon mentor men 
det finns en gud och det är Lars Norén. 
Det finns många fantastiska manusför-
fattare såsom Samuel Beckett, Sarah 
Kane och Harold Pinter. Jag vet inte 
riktigt om jag har några skådespelare 
som jag ser upp till, men Jonas Karlsson, 
Yvonne Lombard och Göran Ragners-
tam är mycket bra skådespelare. Speci-
ellt Göran Ragnerstam som jag känner 
har en väldigt bra kontakt med sitt inre 
och äktheten i sitt skådespeleri.

Har du påverkats av din tid på KRIS 
när det gäller ditt teaterintresse?
– Ja, det är klart det gjort. Det är något 
som man får se i efterhand när man re-
flekterar om livet och vad som påverkat 
en i olika riktningar. Så det är klart att 
det påverkat. Hur är svårt att sätta tum-
men på. Det får framtiden utvisa.

Varför tror du politiker är så motvilliga 
att stödja dem små fria teaterscenerna?
– Det är en ständigt återkommande 
fråga som många ställt till sig själva. Jag 
tror inte våra politiker förstår vidden 
av vad teatern kan göra och hur den 
påverkar människor i deras dagliga liv. 
Teatern är som en spegel av oss alla och 
har en sanning som du inte hittar någon 

annanstans. Det går bra att stödja de stora 
institutionerna såsom Dramaten och 
Stadsteatern, men när det kommer till 
små aktörer så finns det inga pengar att 
dela ut. Många små teatrar betalar av sin 
egen lön för att hålla dem vid liv. Detta 
är en katastrof för teaterkonsten och dess 
utförande.

Så vad händer nu och hur ser 
framtiden ut?
– Just nu håller jag och Mats Flink på 
med en monolog om hur det är att leva 
med schizofreni i familjen. Om skammen 
det skapar och hur vi hanterar det. Pjäsen 
jag ska göra heter Du-ett och kommer 
framföras av mig på Teater Giljotin i 
oktober. Regi och manus står Mats Flink 
för. Detta är en trilogi som började med 
pjäsen Rum 543 där jag spelade pappan 
till en dotter svårt sjuk i schizofreni. De 
har inte setts på tio år och det skapar 
en massa olika känslor och svårigheter i 
deras relation. Dottern spelades av Nina 
Pettersson, jag spelade fadern.

– I den nya pjäsen Du-ett är det brodern 
det handlar om. Hur det påverkar honom 
att ha en syster som är så sjuk. Det ska 
bli väldigt kul och intressant att framföra 
denna pjäs. Det handlar om 30 sidor som 
ska läsas in så det blir en utmaning. En 
väldigt spännande utmaning.

Den första pjäsen Rum 543 hade premiär 

2011 och fick ett gott mottagande 
bland kritikerna:

Stämningen påminner en hel del om 
Ingmar Bergmans filmer, en tystnad 
som talar för sig själv. Vetskapen 
om att det finns en verklighetsbak-
grund gör föreställningen ytterligare 
känslosam och gripande. /…/ Roland 
Eriksson och Nina Pettersson gestaltar 
dessa människospillror på ett rörande 
sätt. ( Jens Wallén, Stockholms Fria 
Tidning, utdrag ur recension av Rum 
543, 24 februari 2011)

Saras psykos är rå och omättlig. Fa-
dern vädjar naivt om och om igen till 
hennes friska sida. Texten är ett slags 
lillasyster till Norénpjäser som Modet 
att döda. /…/ Rum 543 är en timslång, 
återhållen pjäs som just därför drabbar 
så mycket mer. (Lars Ring, SvD Kul-
tur, utdrag ur recension av Rum 543, 
28 februari 2011)

Vi på KRIS ser mycket fram emot 
den nya pjäsen Du-ett och en gri-
pande fortsättning på denna trilogi. 
Roland välkomnar alla från KRIS i 
hela landet att komma och se Du-ett. 
Han berättar att de ska ha publika 
repetitioner och genrep som alla är 
välkomna till.

– Sedan kan man självklart även 
komma och se den när den går som 
vanligt och betala. Jag kommer att 
återkomma med tider och datum i 
höst.

Så då har jag bara en fråga kvar. Vad 
önskar du dig mest av allt just nu?
– Sol, sol och mera sol. Våren är snart 
här och det är underbart!

Text och foto: Lars Wannberg
Textbehandling: Jens Gröndahl
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Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn 
 
En svensk studie visar att ungdomar som får alkohol från föräldrarna (med föräldrarnas tillåtelse) har en högre 
sannolikhet att   

a) ha druckit alkohol senaste månaden   
b) dricka sig berusade   
c) oftare dricka starköl, vin och spritdrycker   
d) dricka större mängder vin, spritdrycker och illegal sprit vid ett typiskt dryckestillfälle.   

Detta gäller jämfört med andra ungdomar som dricker alkohol men som inte får alkoholen från föräldrarna  
Ungdomarna har även en högre sannolikhet att dricka sig berusade på just den sortens alkohol  de har fått av sin 
förälder!  

- Föräldrarnas egna alkoholvanor har betydelse för barnens konsumtion, liksom tillgången till alkohol i hemmet och 
föräldrarnas generella attityd till att minderåriga dricker alkohol.  

 
Den totala konsumtionen blir mindre om förälder och barn har en god relation som är präglad av värme och tillgivenhet, 
och om föräldern är insatt i vad barnet gör på sin fritid samt känner till barnets vänner.  

- Andra avgörande faktorer är att barnet känner acceptans från föräldern eller föräldrarna och får stöd, vägledning 
och uppmuntran, liksom vågar prata öppet med föräldern när det gäller känslomässiga frågor.   

Slutsats  
Föräldrar bör inte ge alkohol till sina minderåriga barn, även om de själva är närvarande när alkoholen konsumeras och 
oavsett vilka mängder det handlar om. I övrigt bör de vara medvetna om att deras eget konsumtionsmönster och 
allmänna inställning till alkohol kan påverka barnets förhållande till alkohol.  
Det finns många anledningar till att ha en god och förtroendefull relation med sitt barn – bland annat eftersom det kan 
förebygga alkoholkonsumtion under uppväxten.  
 

TÄNK OM… 
fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol! 

 
 

       
Tänk om fler 

föräldrar hjälptes 
åt att sätta 

gemensamma 
gränser kring 

alkohol. 
 
 

På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol.  
 

 

  

Folkhälsomyndigheten i samverkan med  
Polismyndigheten, Systembolaget,  

samt Länsstyrelsens nätverk i Västerbotten för kommunal 
samordning inom ANDT – 

Alkohol-, Narkotika-, Tobak- och Dopingfrågor 

ANNONS
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ANNONS

DET VÅLDSAMMA GÖTEBORG! 

Tjugoårige Petar Petrovic och en fem 
år äldre man kom aldrig hem från 
restaurangen. Skjutna. Döda. Men inte 
glömda. Mördade på precis samma sätt 
som så många andra människor har 
blivit i det nya årtusendets Göteborg. 
Med skjutvapen. Polisen hade nyligen 
avslutat en tidsbegränsad satsning mot 
den våldsamma brottsligheten och 
skjutandet – Trygg i Göteborg – som 
sysselsatte runt 100 poliser och kos-
tade ungefär 100 miljoner kronor att 
genomföra.

Satsningen Trygg i Göteborg starta-
des i september 2013 efter att två män, 
17 och 28 år gamla, sköts ihjäl på en 
gångbro i Biskopsgården. Satsningen 
har gett ett visst resultat med minskat 
våld och mängder av beslag och domar. 
Framförallt minskade skjutningarna un-

Den 18 mars 2015 är en kylig och mulen kväll i Göteborg. Petar Petrovic, 20, skulle äta en bit mat 
på den lokala restaurangen vid Vårväderstorget i stadsdelen Biskopsgården och titta på Champions 
League-fotboll. Denna kväll blev hans sista i livet. Vi halv elvatiden stormade maskerade män in på 
restaurangen och öppnade eld med automatvapen. Ett flertal skadades och två människor omkom av 
mördarnas kulor. Ytterligare ett kapitel att skriva in i Göteborgs senaste års blodiga historia.

Vägen UT kommer i kommande nummer att göra en artikelserie om våldet och skjutningarna som 
skakat om Göteborg under de senaste åren.

der förra årets sista månader. Polisen ser 
satsningen som en framgång. Frågan är 
om de anhöriga till Petar Petrovic och 
den 25-årige mannen som blev mördade 
på restaurangen den 18 mars 2015 ser 
satsningen som en lika stor framgång? 
Den frågan behöver man knappast 
ställa. Svaret är givet.

Vägen UT kommer att redogöra vad 
Trygg i Göteborg gjorde för skillnad på 
gatan. Våldet och skjutningarna fortsät-
ter, det var dubbelmordet på restaurang-
en den 18 mars ett tydligt och otäckt 
bevis på. Det är ett komplext problem 
som polisen självklart inte kommer att 
kunna lösa helt själva. Det behövs fun-
damentala ändringar i samhällsklimatet. 
Tidsbegränsade polissatsningar duger 
inte på lång sikt.

Sakkunniga människor från olika delar 
av samhället kommer att få uttrycka 
sina tankar och åsikter om denna nega-
tiva våldsspiral – var den kommer ifrån 
och hur man ska göra för att få bukt på 
den. Bland annat kommer vi att få en 
pratstund med ungdomscoachen och 
rapparen Karwan Faraj – som tillsam-
mans med Kamran Rahimi – gjort en 
uppmärksammad dokumentärserie om 
ämnet i Sveriges Radio.

Följ med oss i kommande nummer för 
intressanta intervjuer och reportage 
inom detta högaktuella 
samhällsproblem.

Text: Jens Gröndahl
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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.

ANNONS

Den 9 mars hade vi invigning i vår nya 
lokal på Fricksgatan 1 i Malmö. Vi är 
nu granne med Stadsdelsförvaltningen 
Innerstaden och läget är centralt på 
Möllevången – ett kvarter från knut-
punkten Södervärn och tre kvarter från 
tågstationen Triangeln. 

Det var mycket folk och glada miner 
när vi öppnade på nya adressen. ”Denna 
lokal är lite mindre men ligger bättre 
till”, säger Eva Jeppson (Ordförande 
KRIS  Trelleborg och ledamot i RIKS 
KRIS). ”Det känns väldigt skönt att 
det är gjort nu så att vi kan uppta vår 
verksamhet igen. 

Vi jobbar på som vanligt med att se 
till att det finns bättre lösningar vid 
frigivningen än att stå med en kasse 
på gatan”, säger Björne Bergmark 
(Kassör  KRIS Malmö).

Tre väldigt goda tårtor serverades och 
folk minglade och bytte erfarenheter. 
Så nu är alla varmt välkomna till oss 
och se vår fina nya lokal.

Med vänliga hälsningar KRIS Malmö

KRIS MALMÖ I NYA LOKALER

Sida 1 av 1

2010-10-05https://portal.jarfalla.se/images/18.40d1bc0111d44e48bce8000128/mark60_rgb.jpg
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Unga KRIS utbildade sig i Motiverade Samtal
Under 5 dagar i höstas hölls det både en 
grundkurs samt en fördjupningskurs i 
MI (Motiverande samtal). Med 8 lokal-
föreningar och städer representerade var 
vi sammanlagt 32 stycken på utbild-
ningen på hotell Savoy i Jönköping. 
Många nya, några veteraner. Det var ett 
väldigt intensivt schema och massa nytt 
att ta in. Med tanke på att man pressat 
ihop utbildningarna till färre dagar än 
vanligtvis så fanns det inte mycket tid 
över till annat. Vi lyckades trots allt få 
in en rolig aktivitet då hälften av alla 
spelade bowling och de andra körde 
Lasergame. 

Att utbilda personer som jobbar inom 
organisationen är ett krav för att få kalla 
oss för ”kvalificerade kontaktpersoner” 
när vi agerar kontaktpersoner åt kom-
muner och socialtjänsten ute i landet, 
samt så är det ett mycket värdefullt 
verktyg när vi jobbar motiverande med 
ungdomar. Kontaktpersonen använder 
MI som grund i samtalsmetodik där 
denne även kan använda egna erfaren-
heter i de naturliga samtalen med ung-
domen. Samtliga kontaktpersoner har 
även genomgått en tvåstegs-utbildning i 
kontaktmannaskap. Vi ser vår egen erfa-
renhet med missbruk och/eller krimi-

nalitet som en av våra största tillgångar 
och i kombination med MI anser vi oss 
ha det bästa tillvägagångsättet att möta 
unga inom vår målgrupp.

Motiverande samtal (MI, Motivational 
interviewing) är en specifik samtalsme-
tod och ett förhållningssätt med syfte 
att uppnå ökad motivation till beteen-
deförändring. Ursprungligen utformades 
den av psykologerna William R. Miller 
och Stephen Rollnick. Metoden bygger 
på att man håller i åtanke och accepterar 
att människor som behöver förändra sitt 
beteende påbörjar terapi med varierande 
grad av förutsättningar och vilja till 
förändring. Om terapin är påtvingad, 
till exempel som straff vid brottslighet, 
är det möjligt att klienten/ungdomen 
aldrig tänkt på att förändra det berörda 
beteendemönstret. Somliga kan ha haft 
en önskan att förändras utan att aktivt 
arbetat med det, andra kan ha försökt 
förändra sitt beteende aktivt under 
många år utan framgång. Terapiformen 
är inte fördömande eller nedbrytande. 
Man försöker istället göra klienten mer 
medveten om problem som kan uppstå 
och vilka konsekvenser och risker som 
beteendet för med sig. Alternativt kan 
terapeuten/kontaktpersonen/mentorn 

hjälpa klienten med att föreställa sig 
en bättre framtid, och på så sätt öka 
motivationen. Strategin är att skapa 
nya tankebanor runt beteendet för att 
slutligen föreställa sig vad som går att 
vinna på förändring.

Vi vill passa på att tacka Sara Paulsson 
som MI-utbildat personer i vår orga-
nisation sedan många år tillbaka, som 
med hjärtat på rätt sida och en förstå-
else för personer med vår bakgrund gett 
oss dessa verktyg. Stort tack och massa 
kärlek från oss på Unga KRIS!

Det planeras att hållas fler utbildningar, 
både i MI och kontaktpersonsutbild-
ningar, men det krävs mycket tid (och 
pengar). Viktigast nu är att vi börjar 
titta närmre på planeringen av Al-
medalsveckan och hur vi ska organisera 
oss i Visby under de 8 långa dagarna i 
sommar. Allt från hur kampanjtröjorna 
ska se ut till vilka politiker och andra 
beslutsfattare vi vill prata med, förutom 
det ska vi i vanlig ordning anordna egna 
seminarier och delta på andras till-
ställningar. Som sagt, vill man påverka 
många bör man göra det stort, vi ska 
göra det större. 

Text: Anders Eriksson
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POFFE 2.1
När jag tittar tillbaka på hur mitt 
liv har sett ut de senaste 4.5 åren, 
så är det inte utan att jag 
känner en enorm stolthet. När jag 
den där söndags morgonen den 
1 augusti 2010 tog mitt första 
beslut att inte dricka alkohol eller 
ta några droger, uppgraderade 
jag mig själv till Poffe 2.0! Jag 
påbörjade min resa till en bättre, 
uppgraderad version av 
mig själv.

När jag i början av detta år tog 
mitt beslut att fimpa cigaretterna 
också, uppgraderade jag mig 
själv till Poffe 2.1! Men upp-
graderingen innebär inte enbart 
att jag är rökfri. Nä, jag har även 
börjat träna på gym och dragit 
ner på socker. Planen var att 
lägga av med socker helt, men 
kom snabbt på att det inte var 
någon bra idé att lägga ner socker 
och cigaretter samtidigt.  
Jag ändrade mitt beslut till att 
bara dra ner på mitt intag av 
socker ett tag framöver medan 
jag håller mig rökfri. Det vikti-
gaste först, helt enkelt!

Att sluta röka har hittills varit 
mycket lättare än jag trodde det 
skulle bli. Jag har gjort en del 
halvhjärtade försök att sluta röka 
tidigare, men har aldrig lyckats 
vara rökfri i mer än några 
timmar.  Nu har jag lyckats hålla 
mig helt rökfri i över 2 månader 
och har för avsikt att 
fortsätta med det. 

Men det är inte allt i den senaste 
uppgraderingen som är lika kul. 
Jag har börjat beta av skulder hos 
kronofogden och det är allt annat 
än kul. Att det förflutna hunnit 
ifatt mig var egentligen bara 
väntat och jag har haft ”tur” som 

”Sikk Roxx” 
Christoffer Poffe Svensson
Unga KRIS Helsingborg
http://sikkroxx.blogspot.se

har klarat mig undan så pass 
länge som jag har. 

Men jag ser trots det ett ljus i 
slutet av tunneln. Även om 
tunneln är jävligt lång och jag 
har en tuff vandring framför mig, 
så ser jag ändå positivt på den 
närmsta framtiden. För jag vill 
verkligen bli skuldfri. För jag har 
varit i kronofogdens och inkasso-
bolagens klor sen jag var 16 år! 
Alltså i nästan 20 år!

Jag har på grund av det aldrig 
kunnat teckna ett abonnemang 

i mitt eget namn. Jag har aldrig 
kunnat söka vilken lägenhet som 
helst eller ens kunnat drömma 
om att köpa mig ett hus. Men nu 
börjar jag ändå se ett svagt ljus 
framför mig. Det är fortfarande 
långt kvar innan jag nått dit, men 
jag kan se målet framför mig.
Det är inte så här sällan som jag 
”uppgraderar” mig själv, utan 
försöker bättra mig lite varje dag. 
För den enda personen jag för-
söker vara bättre än, är personen 
jag var igår. Och med många små 
bättringar och små steg framåt, 
blir jag varje dag en lite bättre 
version av mig själv…



24

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.

 Att skapa 
levande städer.
Precis som människor, behöver städer färg. 
Färg påverkar och ger såväl staden som män-
niskorna en identitet; den inspirerar, skapar 
trygghet och ger staden liv. 

AkzoNobel arbetar för att skapa levande 
städer. I manifestet Human Cities slår vi fast 
riktningen i vårt arbete. Och runt om i världen 
är vi delaktiga och drivande när stadsbilderna 
förändras – inte bara med färg, utan även med 
andra produkter och specialistkompetens 
inom hållbar stadsplanering.

Just nu rustas Göteborg inför sitt 400-års-
jubileum 2021. Och vi är med, bland annat 
genom världens längsta målade konstverk, 
som kommer att sträcka sig från Röda Sten 
till Blå Stället i Angered – 21 km cykelbana 
som redan har börjat förvandlingen.  

akzonobel.com/seGabriella Vancas, målarlärling genom projektet Sätt 
färg på Göteborg, utanför Röda Stens Konsthall vid 
invigningen av cykelbanemålningen.

En plats för möten

Välkommen!

ANNONS

Vi tillhandahåller allt för tak!

www.ruukkitak.se

Ruukki_105x74,5.indd   1 2014-03-07   11:44
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 Att skapa 
levande städer.
Precis som människor, behöver städer färg. 
Färg påverkar och ger såväl staden som män-
niskorna en identitet; den inspirerar, skapar 
trygghet och ger staden liv. 

AkzoNobel arbetar för att skapa levande 
städer. I manifestet Human Cities slår vi fast 
riktningen i vårt arbete. Och runt om i världen 
är vi delaktiga och drivande när stadsbilderna 
förändras – inte bara med färg, utan även med 
andra produkter och specialistkompetens 
inom hållbar stadsplanering.

Just nu rustas Göteborg inför sitt 400-års-
jubileum 2021. Och vi är med, bland annat 
genom världens längsta målade konstverk, 
som kommer att sträcka sig från Röda Sten 
till Blå Stället i Angered – 21 km cykelbana 
som redan har börjat förvandlingen.  

akzonobel.com/seGabriella Vancas, målarlärling genom projektet Sätt 
färg på Göteborg, utanför Röda Stens Konsthall vid 
invigningen av cykelbanemålningen.

    OKQ8 Ekerö 
Hälsar nya och gamla 

kunder välkomna! 

Ungdomshem Bärby
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KRIS växer och nya föreningen i Mariestad slog upp portarna den 13 mars 2015. 
Nu har även Mariestadsborna fått en förening som jobbar för drogfrihet, hederlighet, 

kamratskap och solidaritet. Vägen UT var såklart på plats under invigningen. 
Vår utsände träffade initiativtagaren och nya ordföranden Peter Lundh mitt under 

festligheterna. Peter Lundh var tidigare medlem och styrelsemedlem i KRIS Norrköping. 

Vem är egentligen Peter Lundh?
– Jag är 53 år, född och uppvuxen 
här i Mariestad. Här har jag härjat 
runt i många år. I samband med en 
behandling och utslussning började 
jag praktisera på KRIS i Norrköping. 
Då hade jag ingen aning om vad KRIS 
var för något. Stefan Björklund som är 
ordförande i Norrköping tyckte att han 
hade användning för mig så han erbjöd 
mig en anställning. Jag har jobbat och 
suttit i styrelsen på KRIS Norrköping i 
fem-sex år.

Vilka år är det här? 
– Från 2007 till 2012 tror jag. Där 
har jag varit med och jobbat med 
kontaktmannaskap, föreläsningar och 
anstaltsbesök. Gjort allt det här normala 

KRIS-arbetet om man säger så.

Vad ledde fram till KRIS? När det 
började det att gå snett?
– Det började ganska tidigt. Jag började 
dricka redan i tioårsåldern. Vi gjorde lite 
inbrott i förråd, matkällare och sådana 
grejer. Det tog fart när min pappa dog 
när jag var tolv år. Då började mitt 
missbruk skjuta iväg om man säger 
så. Amfetamin vid tretton års ålder. 
Röka hasch gjorde jag till och från. 
Det fanns inte så mycket droger i lilla 
Mariestad då. Det man fick tag i tog 
man. Kriminaliteten började på allvar. 
Jag började stjäla bilar, göra inbrott på 
företag och sådana saker.

Hur gick det i skolan?
– Jag gick en termin i sjuan. Det 
var inte så att jag var bråkig i skolan 
men däremot var jag aldrig där. Då 
ordnade skolan en pryo åt mig fast det 
egentligen var för tidigt. Jag fick jobba 
på en bensinstation tills jag slutade i 
nian. Jag tyckte om det. Det gav mig lite 
pengar varje helg så man kunde hitta på 
något.– Jag bytte lite umgänge också. 
Det var tre stadsdelar. Grangärdet, 
Vasavägen och Lockerud. Jag tillhörde 
Grangärdet där jag var uppvuxen. Jag 
fick slå mig in till de andra gängen. 
När jag kom till Vasavägen fick jag 
bråka med dem för att bli accepterad. 
Samma sak i Lockerud, där bodde alla 
finnar. Jag blev accepterad i alla de här 
grupperna, jag hade ett stort umgänge.

F.v Peter Lundh, Lars-Åke Lundgren, Lena Larsson, Jussi Heistola och Lars Persson
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Hitta en gemenskap? De som förstod 
vad det handlade om?
– Jag tyckte om de från Grangärdet 
jättemycket. Vi hade kul, var ute på 
helgerna och sådana saker. Men det 
kriminella fattades på något sätt. Det 
fattades drogerna. Då började jag söka 
mig till andra som var mer likasinnade. 
Jag har sökt en gemenskap hela livet. 
Jag har varit ute och åkt raggarbil ett 
par år. Bak på raggarbilarna står det 
saker som ”krossa knarket” och där satt 
jag med droger i fickorna. Jag provade 
att vara med i mc-gäng. Där blev 
jag kortvarig. Det var ingenting som 
passade mig direkt. Jag var också hippie 
ett tag.– Om man säger så här. När jag 
blev utslagen så träffade jag likasinnade 
som var utslagna. Det var ju inte 
optimalt att leva så, men där fann jag till 
slut en gemenskap som passade mig och 
som jag gillade. Det var det som var det 
viktiga för mig.

Det verkar ha varit ett väldigt sökande 
efter en identitet och jakten att hitta 
gemenskap. Har det alltid varit så?
– Ja, så har det varit. Jag har känt mig 
vilsen hela livet. Redan som liten. Det 
har varit ett ständigt sökande. Jag var 
gift i tio år, har två pojkar. Jag sökte 
någonting där med. Jag började jobba 
på ett företag och på fyra år var jag 
tillförordnad produktionschef och 
kvalitetsansvarig. Jag hade allt man 
kunde tänka sig då men det var inte 
det jag var ute efter. Det var någonting 

som fattades i det här svarta hålet 
alla pratar om. Jag gjorde sedan en 
öppenvårdsbehandling i Skara, en 
tolvstegsbehandling. Någonting där 
tilltalade mig. Jag visste inte vad. Jag 
kände inte till andlighet. Folk pratade 
om stegarbete. Jag visste ingenting om 
det där. Jag lyckades hålla mig drogfri 
i tre månader. Det höll inte längre. 
Fick inte ut något mer av det. Jag gick 
på möten och tyckte mer och mer att 
folk bara pratade strunt. Jag var på 
ytterligare några tolvstegsbehandlingar. 
Fick inte ut något av det heller. Tills jag 
2005 steg in i lokalerna vi faktiskt sitter 
i nu, här låg nämligen Beroendecentrum 
förut.

– Jag brukar säga att det sista jag 
kommer ihåg är att jag bodde med 
barnen i Skara, hade ett jobb i skogen 
och en lägenhet. Sedan när jag klev av 
bussen här i Mariestad så kände jag att 

allt är borta. 
Sociala hade 
tagit barnen. 
Vad fan hade 
jag gjort? 
Det var som 
om någon 
dragit upp 
rullgardinen 
och jag fick 
se världen 
i färg. Jag 
blev nästan 

illamående. Jag fyllde en hockeybag 
halvfull med skitiga kläder, ringde på 
dörren till Beroendecentrum och sa 
”hjälp mig annars dör jag”. Det var min 
vändning.  På Beroendecentrum var jag 
varenda öppen dag under de första tre 
månaderna. Drack kaffe och pratade. 
Fast jag var inte drogfri. Det tog ett 
år till innan jag blev skickad till Valbo 
behandlingshem i Norrköping. Där blev 
jag drogfri. Ali Reunanen hade jag som 
terapeut. Han har gett mig massor av 
vägledning. Det är jag väldigt tacksam 
för. Mycket av det jag lärt av honom har 
jag själv fört vidare till andra.

Då firar du tio år som nykterist 
snart då?
 – Nej, nio år som helt drogfri är det nu. 
På Valbo fann jag någonting i tolvsteget. 
Jag började läka mig själv. Efter några 
månader kände jag ”Peter Lundh är 
ganska okej” som övergick till ”Peter 
Lundh är bra”. ”Jag är nog jävligt bra”. 
”Jag älskar mig själv”. Jag gick med i 
KRIS och min självkänsla kunde växa 
sig ännu starkare i och med att man 
stöttar och hjälper andra. Jag trodde 
aldrig jag skulle jobba med människor. 
Men det är bland det bästa jag vet nu.– 
Sedan skaffade jag mig en utbildning 
till behandlare och behandlingsassistent 
inom tolvsteg. Jobbade ett år med det 
och senare ett år inom LVM-vården. 
Jag kände att det här inte är vad jag 
vill göra. LVM-vården var det jobb 

F.v. Carolin Carlsson, Peter Lundh och Evelina Wallgren

F.v Lars-Åke och Malin Lundgren spelar lite i biljardrummet
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som fanns när jag flyttade hem till 
Mariestad. Jag hade träffat en tjej här, 
hon såg att jag mådde sämre och sämre 
i mitt arbete. Hon började pusha mig 
att starta eget istället.  En dag när jag 
var ute och gick så fick jag för mig att 
jag skulle starta KRIS i Mariestad. 
Då ringde jag till en kompis som jag 
visste kände kommunalrådet. Jag bad 
honom kolla om kommunalrådet, som 
heter Johan Abrahamsson, ville ha ett 
möte med mig. Tio minuter senare 
ringer min kompis tillbaka till mig och 
säger att mötet är spikat nästa torsdag 
klockan två. Det gick jättefort. Sedan 
rann det på. Det var visserligen val 
och semestrar emellan. Men jag och 
Johan Abrahamsson höll kontakten. 
Vi lämnade in förslaget 
till kommunstyrelsen 
och nu har jag en 
projektanställning. Fria 
lokaler. Fri el. Det känns 
skönt. Jag känner mig 
hemma med KRIS 
koncept. Det här är 
någonting jag kan. 

Vad blir ditt första fokus 
när ni officiellt öppnar på 
måndag?
– Det har varit väldigt 
mycket ett tag nu. Vi 
har varit mycket ute 
med KRIS-information. 
Om KRIS och hur 

det startade. Om vad vi ska göra i vår 
förening. Vad vi kommer att kunna 
hjälpa till med. Vi har smygstartat lite. 
Vi öppnade den 2 mars redan. Men vi 
hade invigningen nu. Jag har några fler 
informationsmöten inbokade. Jag har 
även lite ungdomar som jag hjälper. 
Inte genom socialtjänsten, utan genom 
föräldrar som har ringt och bett om 
hjälp. Så det tar lite tid också. Men 
jag känner att behöver komma ner i 
varv lite och sedan komma igång med 
kontaktmannaskapet som vi har och ska 
sälja till kommunen.– Jag hoppas också 
att få hit killarna som sitter och hänger 
nere vid station, att försöka motivera 
dem.

Station, vad är det?
– Det är resecentrum här i Mariestad. 
De sitter där och dricker. Många är 
inte ens kvalificerade att ta sig hit ännu. 
Man ska vara nykter och drogfri. Men 
det innebär inte att jag inte kan gå till 
dem och sitta och prata. Jag har gått dit 
nästan varenda dag i två månaders tid 
och pratat med dem. De känner mig.

När väntas Unga KRIS kunna 
starta igång?
– Jag hoppas att vara igång med Unga 

KRIS till sista maj. Jag har några 
ungdomar som är på tapeten. Men 
vi håller på att titta på den biten 
fortfarande. Det är inte riktigt klart 
än, styrelseprotokollen och allt det är 
klart. Men de frågar fortfarande lite 
vad KRIS är. Det är så nytt för dem. 
De får komma hit och vara med här 
till att börja med. Vi får kanske hitta 
på någon aktivitet ihop med dem så får 
man se vart det leder. Det är flera som 
är jätteintresserade.

Hur känns det att vara tillbaka i 
din hemstad?
– Det känns skitskönt! Jag måste säga 
det att sedan jag blev drogfri har jag 
inte den här känslan kvar att behöva 
bevisa någonting för någon, att jag har 
lagt av med droger och kriminalitet. Det 
har varit reportage i tidningen, så nu 
kommer folk på stan fram och hälsar.– 
Det positiva bemötandet man fått från 
kommunstyrelsen, kommunalråden och 
socialnämnden är en jättevinst. Jag har 
massor vunnet i och med att jag varit 
med i KRIS tidigare. Jag vet vad jag kan 
erbjuda och inte bara vad jag önskar att 
erbjuda. Det är en skillnad.

Malte Svensson Enhetschef vuxen, Peter Lundh, Ulrika Lindahl chef på arbetsmarknadsenheten, Joakim Stier Vik 
enhetschef på vuxen och Lars-Åke Lundgren. 

F.v. Gibbe Woldu, Jacob Fraiman, Lars Persson, 
Håkan Eriksson, sittandes Jonas på besök. 
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ANNONS
AG Screen 
Härnösand

Bernes Service 
Vittsjö

Fagareds Ungdomshem 
Lindome

Finalize AB 
Stockholm

Forshaga Akademin 
Forshaga

Frykeruds Församling 
Kil

Gislaveds Kommun / 
Kommunbiblioteket Brå 
Gislaved

Green Qaulity AB 
Bromma

GS Development AB 
Malmö

Hotel Lilton 
Ängelholm

Hylte kommun 
Hyltebruk

Härnösands Stift 
Härnösand

IT-Stil AB 
Stockholm

JEBA Pulverlackering AB 
Eskilstuna

Karlströms AB 
Bro

Kungsholmens Budbilar 
AB 
Stockholm

Motala Kommun /  
Ledningsförvaltningen 
Motala

Nässjö Kommun 
Nässjö

Peritia Redovisningsbyrå 
Norrköping

Plivit Trade AB 
Västervik

Polymore AB 
Bålsta

Equmenia Trossamfund 
Helsingborg

Sennan Buss AB 
Sennan

Shesea Cargo i Falköping 
AB 
Falköping

Svenska Kyrkan / Toarps 
Pastorat 
Dalsjöfors

Svenska Kyrkan i Bro 
Bro 

Vilka är det som har gjort det här 
möjligt tillsammans med dig?
– Det är Lars-Olof Persson, han är 
vår sekreterare. Vi har Marlene Smid. 
Vi har Lena Larsson som även hjälper 
till på daglig basis. Sedan har vi Lars-
Åke Lundgren. Han har varit här varje 
dag med mig. Jussi är en annan. Jussi 
kommer att komma in mer och mer 
här i föreningen. Jag låter de frivilliga 
komma in i sin takt. Jag tänker inte 
pusha på någon att ”nu ska du göra det 

och det” utan jag frågar och vill de inte 
det så gör jag det själv. Så enkelt är det.

Vilka har varit här på invigningen idag?
 – Johan Abrahamsson var här ihop 
med socialnämndens ordförande, Jan 
Hallström. Pressen var här. KRIS 
Norrköping. Unga KRIS Falkenberg. 
KRIS Stockholm. Det har varit en bra 
dag och den är inte slut än. Den håller 
på till klockan fem. Det är många som 
kommer att komma.– Nu kommer 

faktiskt socialcheferna här utanför såg 
jag. Det är jättebra att jag har fått bra 
kontakt med socialcheferna också. Jag är 
”du” med dem nu och det känns riktigt 
bra.

Härligt. Tack så mycket och ett stort 
lycka till!
– Tack!

Text: Jens Gröndahl
Foto: Joakim Berndes

Söderköping S:t Anna 
Församling 
Söderköping

T. Vespä Transport AB 
Salbohed

Tingsryds Kommun / 
Socialförvaltningen IFO 
Tingsryd

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Fritidsgården Zonen 
Vetlanda

Väddö Kakel & Renovering 
AB 
Väddö

Wäxthuset Väddö AB 
Väddö

Ålidhems Församling 
Umeå

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM
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KRIS-08 STOCKHOLM
Partihandlarvägen 49
120 44 Stockholm
Tel: 0721-80 30 89
E-post: anders.eriksson@ungakris.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0738-19 91 96
E-post: jack.skoglund@ungakris.se

FALKENBERG 
Köpmansgatan 4
311 30 Falkenberg
Tel: 0704-53 59 40
E-post: alexander.jonsson@ungakris.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4a
802 53 Gävle
Tel: 0701-91 77 83
E-post: david.ungakris@gmail.com

GÖTEBORG
Knipplagatan 4 
414 74 Göteborg 
Tel: 031-14 51 58
E-post: stefan.henriksson@ungakris.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: kristoffer.johansson@ungakris.se

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

KALMAR
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar
Tel: 0722-24 69 05
E-post: kalmar@ungakris.se

LINKÖPING
Sturegatan 5
582 21 Linköping
Tel: 0735-18 86 68
E-post: cristoffer.soderberg@ungakris.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
E-post: norrkoping@ungakris.se

UMEÅ
Gnejsvägen 25
907 40 Umeå
Tel: 0724-28 33 26
E-post: umea@ungakris.a.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 32 Bollnäs
Tel: 076-232 25 67
E-post: bollnas@kris.a.se

FALKENBERG
Köpmansgatan 4
31130 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 A
802 53 Gävle
Tel: 026-65 25 62
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Knipplagatan 4
414 74 Göteborg
Tel: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

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

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

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

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

MALMÖ
Fricksgatan 1
214 26 Malmö
Tel: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

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

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

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

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

KRIS FÖRENINGAR

UNGA KRIS FÖRENINGAR
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K riminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att infor-

mera 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.

Vägen UT distribueras till samtliga 
fängelser och häkten i Sverige, i tid-
skriften 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 till-
sammans med KRIS hjälpa dig själv 
och senare andra som är i samma situa-
tion som du nu befinner dig i. 

1 Ta kontakt med din lokala KRIS 
förening, när som helst under din 

verkställighet. Men helst innan du fri-
ges, KRIS vill gärna 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 med-
lem, genom medlemskapet får du 

tillgång till den frizon som varje lokal 
KRIS-förening erbjuder.
Där kan du vara dig själv utan att be-
höva springa omkring på stan och hålla 
färgen. Dessutom ingår det en prenume-
ration 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 frigiv-
ning blir en positiv upplevelse.

4 Du välkomnas i vår
gemenskap och vi gör tillsammans 

det arbete som krävs för att vi gemen-
samt ska lyckas få ett liv där hederlig-
het, drogfrihet,
kamratskap och solidaritet är de ton-
givande 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 flera orter i Sve-
rige. Organisationen är också etable-
rad i Danmark, Finland, Vitryssland, 
Ryssland, Ukraina och samarbetar med 
Second Chance i Japan.

Det enda kravet vi har på dig är att du 
ställer upp på KRIS fyra deviser: 

Hederl ighet 
Drogfr ihet

Kamratskap
Solidar i te t

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration 
av Vägen UT.  Tag kontakt med din 
lokala KRIS förening om du har frågor 
eller funderingar kring ett medlemskap 
i KRIS. 

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

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

Vid utebliven tidning, kontakta 
medlemsansvarig eller 
redaktionen: redax@krisvagenut.se 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

Välkommen till KRIS!

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT



Posttidning B
Returadress:
RIKS KRIS
Långholmsgatan 30
117 33 STOCKHOLM

ANNONS

Carina Johansson
Addiktolog/Verksamhetsansvarig

Telefon: 0736-88 31 96 
E-post: carina.johansson@kraftkallangbg.se

Kraftkällan
Telefon: 031-309 77 79 
Mobil: 0701-43 43 80
E-post: info@kraftkallangbg.se 
Webbsida: http://kraftkallangbg.se/

Vi är ett motivationsboende för kvinnor med en önskan om att leva ett värdigt liv fritt 
från våldsutsatthet, destruktiva relationer, kriminalitet och droger/alkohol.  

Vårt unika och personliga program grundar sig på egna erfarenheter av kriminalitet 
och missbruk kombinerat med evidensbaserad forskning. Vi har en (1) placering i 

huset med hund, och vi tar emot kvinnor från 18 år och uppåt. 

Vi har ramavtal med Kriminalvården och samarbetar med 
Korpbergets Behandlingscenter.  

 
Är du intresserad kontakta oss för mer info. 


