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 0702-877838
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Christer Karlsson 
Förbundsordförande KRIS

LEDARE

Insluss

KRIS har längre försökt 
uppmärksamma myndigheter på 
brister i stödet till de som friges. 
Brister som gör att alltför många 
återfaller i brott efter avtjänat 
straff. Självklart kan man tycka att 
fängelsestraffet i sig borde vara så 
avskräckande att man inte begår nya 
brott men tyvärr funkar det endast 
så för ett fåtal. 

Vår erfarenhet är att det för de 
flesta inte heller är längtan efter att 
öka sina materiella tillgångar som 
styr ens handlade utan den oerhört 
starka vanan att leva kriminellt, den 
kriminella livsstilen, som gör att så 
många återfaller i brott inom 48 
timmar efter frigivning.  

För att bryta den kriminella 
livsstilen krävs att arbetet med 
verkställighetsplanen så som det 
beskrivs i §7 i Fängelseförordningen 
fungerar i praktiken. Det gör det 
inte idag. 

I förordningen står att samverkan 
ska ske med socialnämnden, hälso- 
och sjukvården, arbetsförmedlingen 
och försäkringskassan. Syftet 
med samverkan är att underlätta 
övergången till ett liv i frihet. 

De flesta som avtjänat ett 
fängelsestraff inser att arbetet med 
verkställighetsplanen är ”bullshit”. 
När fängelseporten öppnas är du 
utan stöd och får börja om med 
dina myndighetskontakter på egen 
hand. Det kan i praktiken innebära 
att du kommer ut från anstalten 
och varken har någonstans att sova 
eller äta. Du får börja med att jaga 
socialtjänsten där du först efter 
ett par veckor får en tid hos en 

handläggare. Samma sak gäller på 
arbetsförmedlingen. 

Som frigiven kan du i detta läge 
låna någons telefon och ringa 
socialjouren som i bästa fall har 
någon form av tak-över-huvudet-
garanti. Oftast innebär den att du 
kan få en sovplats på ett härbärge 
tillsammans med aktiva narkomaner 
och kriminella. Ytterst få klarar i 
denna situation att stå emot alkohol, 
droger och brott. 

En del ringer inte socialjouren utan 
försöker lösa sitt problem själva. 
De kontaktar gamla vänner och får 
kanske sova hemma hos någon och 
kanske låna pengar av någon. Men 
hur goda ambitioner de än har att 
börja ett nytt hederligt och drogfritt 
liv så är det svårt. Ens gamla 
vänner sysslar ju fortfarande med 
kriminalitet och missbruk. 

Vi i KRIS har nu i 19 år praktiskt 
försökt lösa dessa problem. Vi möter 
upp vid anstalten, vi försöker utgöra 
ett smörjmedel mellan socialtjänsten 
och kriminalvården för att snabba 
upp beslut om till exempel boende. 
Vi erbjuder dessutom på många 
orter lämpliga boenden som 
socialtjänsten kan köpa plats på 
för klienter som kommer ut från 
fängelser. Det betyder att de intagna 
som får kontakt med KRIS redan 
inne på anstalten kan få en betydligt 
större chans att lyckas hålla sig ute 
och att förändra sina liv.

I veckan hade vi ett besök av Ann 
Holm Gulati Justitiedepartementet 
och Greta Berg från Sveriges 
Kommuner och Landsting som fått i 
uppdrag av Justitieminister Morgan 

Johansson att utreda varför det inte 
fungerar för de som friges från våra 
anstalter.

Vi fick tala om hur vi ser på 
problemen som drabbar den som 
avtjänat sitt straff och ska slussas IN 
i samhället igen.

Alla som kommer ut är på minus, de 
flesta har:
• Ingen bostad
• Inget jobb
• Skulder
• Prickar i belastningsregistret
• Missbruksproblem
• Bara kriminella/missbrukare 

som vänner

Det känns ändå bra att 
myndigheterna vill försöka 
förbättra samarbetet mellan 
Kriminalvården och Socialtjänsten/ 
Arbetsförmedlingen för det är där 
det brister.
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SVERIGE MOT NARKOTIKA 2016 

– Sverige mot narkotika behövs för att 
fokusera mer på narkotikafrågan. Den 
riskerar annars att komma i skymundan 
av mer allmänna folkhälsofrågor. 
Särskilt nu behöver narkotikaproblem 
lyftas när kommersiella krafter vill 
liberalisera och öka cannabisanvändning 
och narkotikadödligheten i Sverige är 
oroande hög, säger Erik Leijonmarck, 
generalsekreterare i ECAD, till 
Drugnews.

Vägen UT var på plats för att ta 
tempen på tillställningen och förkovra 
sig i det narkotikapolitiska frågorna. 
Den här gången hade inte KRIS 
några egna seminarier men var på 
plats och lyssnade på vad andra hade 
att säga. Stämningen var hög och 

Det var full uppslutning när den årliga konferensen Sverige mot narkotika gick 
av stapeln i Gävle. Flera hundra engagerade kommuner och landsting var 
närvarande för att diskutera narkotikafrågan.

flera intressanta seminarier, bland 
annat den som handlade om den 
ökade narkotikadödligheten. Under 
inledningen medverkade justitieminister 
Morgan Johansson, tullchefen Therese 
Mattsson, deras norska kollegor med 
flera. Samtliga vill att visionen om ett 
narkotikafritt samhälle ska leva vidare. 
Morgan Johansson menar att det finns 
inga mellanlägen. 

Morgan Johansson ger klara besked
–Ska vi ha ett nästan narkotikafritt 
samhälle. Så länge människor dras in 
i beroende, så länge andra människor 
profiterar på deras beroende, och så 
länge människor dör av narkotikan 
måste vi bekämpa den, säger Morgan.

Christer Karlsson är 
förbundsordförande på KRIS var en av 
deltagarna på konferensen.
–Konferensen var bra engagerad och 
det är hedervärt att justitieministern 
tar narkotikafrågan på allvar. Det är 
viktigt att han slår fast visionen om ett 
narkotikafritt samhälle.  Det jag saknar 
är en liknade konferens som riktar sig 
mer till allmänheten. I dag är det mer 
en intern tillställning, men en bra sådan. Morgon Johansson vid inledning
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Jag tror man skulle vinna på att få dit 
allmänheten också.

En annan KRIS:are som var på plats är 
Ali Reunanen.

–Jag tycker det var ett bra arrangemang.  
Talare, seminarier och underhållningen 
på kvällen var bra. Den viktigaste 
frågan som lyftes är nog den om 
narkotikadödligheten. Anna Fugelstads 
föreläsning var mycket intressant, s
äger Ali. 

KRIS får hoppa in
En föreläsare fick ställa in sitt 
framförande och Ali blev tillfrågad om 
att ersätta henne. Ali talade om sitt liv 
som före detta missbrukare och hur 
han tog sig ur eländet. Publiken var 
en skolklass som intresserat lyssnade 
på honom. Han tog upp behovet av 
drogfria missbruksbehandlingar och 
varför subutex och metadon är så farligt. 
Ali gjorde bra ifrån sig och det blev en 
lyckat framträdande.

Skotten som skakade Göteborg
Sven Alhbin var före detta polismästare 
och chef för länskriminalpolisen i Västra 
Götaland. Sven hade en föreläsning 
om den omfattande gängkriminaliteten 
i Göteborg. Som fallbeskrivning tog 
han upp morden på restaurangen vid 
Vårväderstorget i Göteborg.

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. 

Domen är inte unik men ovanlig
Tingsrätten dömde åtta män för 
morden på Vårväderstorget. Adam 
Abdulahi, 28, och Ahmed Warsame, 25, 
döms till livstids fängelse. Domen är 

inte unik men ovanlig. Männen döms 
för att i samråd och samförstånd utfört 
morden. Åklagaren kunde inte bevisa 
vem av männen som höll i vapnen. 
Det framgår dock av den omfattande 
bevisningen att samtliga gärningsmän 
hade ett uppsåt att döda.

Tingsrättens dom är välgrundad
Sven följde hela rättegången och är 
glad för att rättvisa har skipats och de 
tilltalade blev slutligen dömda. 

–Det var en grundlig förundersökning 
som gjordes och domen är välskriven, 
säger Sven.

Narkotikadödligheten är ett stort 
bekymmer
Anna Fugelstad är psykolog och 
forskare vid karolinska institutet 
i Stockholm. Hon var en av 
föredragshållarna under konferensen.

–Narkotikadödligheten har ökat och 
det är oroväckande, säger Anna. Vi 
vet att något hände runt år 2006. 
Genom vår statistik kan vi slå fast en 
avsevärd ökning av dödligheten vid den 
tidpunkten

Ändrade regler för LARO  
behandlingar
År 2005 kom det nya regler för 
metadonbehandling.  Man släppte 
på kraven för att få metadon. Den 
här typen av behandling tog över den 
traditionella missbruksbehandlingen. 

–Metadonet är oerhört giftigt och 
doserna som delas ut är mer än 
dödliga. Det förekommer även en 
överförskrivning som lätt hamnar i 
orätta händer, säger Anna.

Vägen UT kommer granska den ökade 
förskrivningen av läkemedel såväl inom 
beroendevården som psykiatrin. Det kan 
inte vara meningen att läkemedel som 
har till uppgift att rädda liv – istället 
tar liv. Någonting är fel och det måste 
rättas till. 
Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes

Sven Alhbin efter sitt seminarium. Vi kommer 
att göra en längre intervju med honom senare. 

Nästan hela RIKS KRIS styrelse på plats i Gävle. Fr.v Billy Nilson, Paul Barath, Christer 
Karlsson, Ali Reunanen, Eva Jeppsson, Djem Mangos, Putte Fransson och Wille Lindholm. 
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Efter bara några månader som 
förbundsordförande tar Rebecca Svart 
time out. Ny tillförordnad ordförande 
blir Alexander Krasnov från Kalmar.
–Vi kände på oss att något var på gång, 
säger Alexander. 

Rebecca har i ett Facebooksinlägg 
meddelat att hon känner sig trött och 
behöver fokusera på sin nyfödda son. 
 
”Efter en månadslång process i mig 
själv, så har jag kommit fram till att jag 
måste ta ut föräldraledighet. Jag har 
tjänstgjort som förbundsordförande 
sedan Oktober 2015. 
Efter eget val så har jag arbetat under 
graviditet och som nyförlöst mamma. 
Jag har känt mig redo och haft tron att 
jag skulle klara av det. 
Min son är idag 7 månader och jag har 
med stolthet klarat av att jobba hela 
tiden. Min vision var att visa att kvinnor 
med våran bakgrund också kan ta sig 
an uppdrag som förbundsordförande 
med mera,med tanke på att det är utan 
censur är ganska mansdominerat inom 
vår organisation.
Jag som kvinna med romsk bakgrund 

Alexander Krasnov blir ny tillförordnad 
förbundsordförande i Unga KRIS

har vuxit upp ofrivilligt med dom 
värderingar att kvinnor har ett mindre 
värde.
I dagsläget sitter jag här med en historik 
av utbrändhet och diverse livskriser 
senaste 2 åren,som innefattar bl.a. min 
brors bortgång.
Jag har under sommaren 
uppmärksammat varningsklockor 
kopplade till min utbrändhet. 
Har därav valt att ta ut föräldraledighet.
På ett stort plan inom mig så kändes 
det först som ett nederlag av att ha 
misslyckats. Det landade tillslut i en 
lättnad efter att ha bollat det fram 
och tillbaks med människor i min 
omgivning.
Dom kommande månaderna ska 
jag spendera tillsammans med 
min underbara son och påbörja 
sorgbearbetning inom en snar framtid.
Jag siktar på och ser framemot att 
komma tillbaks med laddade batterier 
efter årskiftet”

Alexander säger till Vägen UT att det 
inte kommer att bli några förändringar.

–Vi kommer lägga fokus på att utbilda 

våra styrelseledamöter. Vi ska jobba med 
kompetenshöjning så vi står oss starka i 
framtiden. Några större förändringar är 
inte att vänta.

Rebecca berättade i en intervju om ett 
samarbete med kriminalvården. Hur 
blir det nu?

–Svårt att säga. Jag har inte hunnit satt 
mig in i alla överenskommelser än. Jag 
kommer inte röra om i grytan, mitt 
fordrande gäller bara tills december.

Det verkar vara osedvanlig kort tid för 
att vara mammaledig?

–Så ser överenskommelsen ut för 
tillfället.

Är det inte konstigt att välja in en 
förbundsordförande som ska bli 
mammaledig direkt efter hon blivit 
invald?

–Nej, Det är hennes fulla rättighet. 

Text: Christer Renlid

En plats för möten

Välkommen!

ANNONS
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Ex-kriminella stod för säkerheten på Pride!

Att bemanna och vakta 
backstageområdet, artistingången, 
nödutgången och att muddra besökare 
var uppgifter som KRIS:arna skötte. 

Merparten av volontärerna var från 
Stockholm men även Kicki Edström 
från KRIS Umeå, som hade vägarna 
förbi, gjorde en insats. Likaså ställde 
Jacob Fraiman och ett helt gäng från 
KRIS och Livskraft i Södertälje upp 
som säkerhetsvolontärer.

KRIS kan man lita på
Festivalledningen uttryckte både under 
och efter festivalen sin stora tacksamhet 
över KRIS medverkan. Prideledningen 
menade att KRIS kan man lita på. 
Att KRIS:arna pallar trycket. När 
andra volontärer kroknar efter ett par 
dagars arbete (och nätters festande) är 
KRIS:arna lika glada och alerta som den 
första dagen. 

KRIS Stockholm ställde, 
i sommar igen, upp som 
volontärer på Stockholm 
Pride. KRIS-volontärernas 
huvuduppgift var att hjälpa 
till med säkerheten. Totalt var 
minst 20 medlemmar med och 
arbetade på Pridefestivalen 
under förbundsordförande 
Christer Karlssons ledning.

Det är lite av en paradox att de som 
tidigare varit busar, missbrukare och 
kriminella är de som bäst står för 
ordning och säkerhet på en av Sveriges 
större festivaler.

Som tack för hjälpen fick alla volontärer 
se alla uppträdanden och konserter 
och glida runt bland kändisar och 
utställare på festivalområdet. Många 
organisationer, företag och myndigheter 
fanns inne på festivalområdet och 
erbjöd allt från seminarier med 
ministrar, nagelmålning och popcorn till 
kaffe, massage och godis.

Varför är det bra att vara med på Pride?
-Vi i KRIS är vana att mötas av 
fördomar som fd kriminella och 
missbrukare. Folk behandlar oss ibland 
annorlunda för att vi har tatueringar 
eller för att vi står för att vi suttit i 
fängelse. Människor blir rädda eller 
misstänksamma mot oss på grund av 
fördomar. På samma sätt är det för 
många HBTQ-personer. De vill precis 
som vi bara få leva ett normalt liv. 
-Vi som själva blivit dömda och vet 
hur det känns att t ex inte få en chans, 
ska inte döma andra. Därför tycker jag 
det är bra att vara med på Pride. Att vi 
syns och träffar många nya människor, 
ministrar och myndigheter gör inte 
saken sämre, säger Christer Karlsson, 
förbundsordförande. 

Nyktert hängställe
KRIS-volontärerna samarbetade också 
med IOGT-NTO som var på plats som 
utställare.
IOGT-NTO:s tält blev ett schysst 
helnyktert och drogfritt hängställe 
där det hela festivalen bjöds på helt 
alkoholfri godtemplardricka. Tyvärr 
sponsras Prideevenemanget i övrigt av 
Carlsbergs, som gjorde sitt bästa för att 
locka besökarna att dricka och berusa 
sig mellan uppträdandena.

Många dödades i attentatet mot hbtq 
- klubb
Det var inte länge sedan en hbtq – 
klubb i USA blev utsatt för ett attentat 
och 49 personer blev mördade. På 
många platser i världen förtrycks 
sexuella minoriteter, det förekommer 
även i vårt avlånga land, även om 
acceptansen och kunnigheten om hbtq–
personer är steget före än i många andra 
länder.  Dessa personer lider ofta av 
psykisk ohälsa i större grad än 
andra människor.

Vi kommer ställa upp igen om vi blir 
tillfrågade, säger Christer Karlsson

Text: Christer Renlid
Foto: Sofia Modigh
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Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

RÄLLSÖGÅRDEN

�
�

SVALÖVS KOMMUN
�

Anders Roy Advokatbyrå 
Varberg

Bakertilly Halmstad KB 
Halmstad

Bernes Service 
Vittsjö

Bildelen AB 
Vara

Bula AB 
Umeå

Canadian Plastic Flooring AB 
Huddinge

Danod AB 
Robertsfors

Döderhults Församling 
Oskarshamn

Essen Bygg AB 
Sundsvall

Fagareds Ungdomshem 
Lindome

Gnesta Ventilationsmontage 
& Service AB 
Gnesta

Hammarö Kommun 
Skoghall

Hotel Lilton 
Ängelhom

ICA Kvantum 
Bollnäs

Inger SMT HB 
Täby

Socialförvaltningen 
Kristinehamns Kommun 
Kristinehamn

Mariestads Kommun 
Mariestad

Nordens Folkhögskola Biskop-
Arnö Bålsta

Röjskog i Närke AB 
Askersund

Shesea Cargo i Falköping AB 
Falköping

Sjöfors Skogsservice AB 
Eriksmåla

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

Tingsryds Kommun / Socialförv. 
Tingsryd

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Varbergs Revisionsbyrå AB 
Varberg

Västerås Stift / 
Linda Mandelberg 
Västerås

XL Bygg Hans Anders 
Simrishamn

Ytterman Projekt AB 
Stockholm

Östermalm Machinery AB 
Upplands Väsby
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BLI MEDLEM I KRIS - 
BETALA MED SWISH
Nu har vi förenklat betalningen ytterligare för ett medlemskap i 
KRIS. Du kan numera betala din medlemsavgift med Swish. Vi vill 
göra det så enkelt som möjligt för alla att bli medlem i KRIS, och 
nu tillsammans med Swish kan vi erbjuda fem 
olika betalningsalternativ.

Vi har förstått att 
betallösningar ska vara 
enkla och att kontanter 
försvinner mer och 
mer när allt digitaliseras. 
För oss var beslutet att titta 
på Swish självklart när vi 
kunde ansluta det till våra 
tjänster. Vi tog kontakt 
med Johan Stenström 
på Follow me Darling 
(Wordpress, Interface & 
Design) och berättade 
om våra planer och 
önskemål. Det var även 
Johan som för några år 
sedan byggde om hela 
vår hemsida och ska 
uppdatera och förbättra  
vårt  medlemsregister 
vintern 2016-2017. 
Nu när vi har Swish 
tillsammans med de andra 
betallösningarna så har 
vi snart uppnått de mål 
vi hade om att förenkla 
betalningar för alla 
medlemmar. 

Vill du bli medlem i KRIS och stödja vårt 
brottsförebyggande arbete gå in på: 
http://kris.a.se/registrera

När du registrerat dig betalar du enkelt med vårt med 
Swish nummer: 123 336 60 44
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Almedalen har blivit en tradition för KRIS. I sedvanlig ordning 
var det full uppslutning när KRIS äntrade Visby. intensiteten var 
hög när KRIS,arna var i gång med att värva medlemmar och 
informera om vad KRIS gör och står för. 



13

Den politiska Almedalsveckan 
handlade i huvudsak om segregation 
och utanförskap. Samtliga partier 
gjorde anspråk på dessa frågor – och det 
utlovades fler poliser och strängare straff 
både från höger och vänster. Förutom 
politiska tal var det många seminarier 
av blandad kvalité, en del riktigt bra 
andra sämre.

Vi bryr oss
KRIS kom till Almedalen med 
kampanjen ”Vi bryr oss! Gör du? 
Målet var att prata med människor 
om missbruk och kriminalitet och 
att samhället tjänar på att människor 
rehabiliteras till ett drogfritt och 
hederligt liv. Hur kan vi hjälpa 
människor som levt på livets bakgård 
på bästa sätt? Responsen på kampanjen 
blev väldigt positiv. KRIS-tältet på 
hamnplan besöktes av såväl ministrar, 
fritidspolitiker, andra opinionsbildare 
som en del turister. 
Hela 200 personer valde under veckan 
att bli stödmedlemmar och betalade in 
100 kr via swish direkt på plats.  

Bländande reflexjackor vid talen
Även i år lyste KRIS upp veckan 
för alla övriga deltagare. KRIS:arna 
var utrustade med silverglänsande 
reflexjackor som syntes på långt håll 
när solen sken på dem. Varje kväll var 
KRIS:arna på plats i Almedalsparken 
när partiledarna höll sina tal. 

Läkemedel eller ej
Debatten kring läkemedel har varit 
livlig i takt med att Almedalsveckan 
närmat sig. På KRIS tar man avstånd 
från sinnesförändrande läkemedel. 
Det betyder inte att man är emot 
människor som väljer att använda 
dessa i behandlingssyfte men man 
höjer ett varningens finger för att 
det finns ett läckage i Metadon- och 
Subutexprogram (LARO). Enligt 
förbundsordförande Christer Karlsson 
vill man visa att det finns andra vägar 
att gå, utan hjälp av läkemedel.

I tider när samhället utsätts för enorma 
prövningar med flyktingkatastrofer 
och annat elände så ställs solidariteten 
för varandra på prov. Människor som 
redan har det jobbigt får det ofta ännu 
jobbigare när samhälle är hårt pressat. 
Att slå ett slag för solidaritet och 
medmänsklighet denna Almedalsvecka 
är på sin plats. Att ge människor med 
erfarenhet av missbruk och kriminalitet 
en andra chans är att visa solidaritet i 
praktiken. Vi bryr oss! Gör du?

Avhoppare från kriminella gäng
Stöd till avhoppare från kriminella 
grupperingar var ett av de bättre 
seminarierna. Seminariet grundade 
sig på den rapport som BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet) tagit 
fram lagom till Almedalsveckan. 
Rapportförfattarna konstaterar att ca 

150 personer per år kommer till olika 
avhopparverksamheter som bedrivs 
av det offentliga och av ett par olika 
idéburna organisationer. 

Avhoppare har generellt behov av 
boende, kontakt med myndigheter och 
personligt stöd för att bryta med gängen 
och den kriminella livsstilen.
Enligt rapporten är ett problem idag 
att stödet till avhoppare skiljer sig 
åt över landet. I storstäderna samt i 
Bergslagen finns möjlighet att få skydd 
av myndigheter. 

Dålig samverkan i småstäderna
I övriga landet finns det inte. 
Likaså saknas också kunskap om 
avhopparproblematik i många 
kommuner. Unikt för de idéburna 
organisationerna är att de har en 
målgruppskunskap som myndigheterna 
saknar. Rapportförfattarna 
konstaterar att myndigheterna ofta 
är dåliga på samverkan och på att 
ge stöd kontinuerligt. Rapportens 
sammanfattande slutsats är att stödet är 
ojämnt fördelat över landet och att om 
avhopparverksamheterna var mer kända 
så skulle fler hoppa av.
KRIS är en viktig spelare i den här 
frågan och vidareutvecklar hela tiden 
sin verksamhet för att kunna bli bättre 
på att ta emot avhoppare från grova 
kriminella gäng.



Förtroendet för rättsväsendet har ökat
Förtroendet för rättsväsendet har 
varit sisådär och det har inte blivit 
bättre av den medierapportering av 
flyktingkatastrofen med tillkommande 
våldtäkter och annat elände som 
många gånger givit näring åt 
främlingsfientlighet. Det mest 
beklämmande är de kloaksajter som 
försöker få oss att tro att nyanlända 
är orsaken till större delen av 
brottsligheten i landet. Enligt expertisen 
har förtroendet ökat. 

Sex tunga generaldirektörer
För första gången någonsin samlades sex 
stycken tunga generaldirektörer på en 
och samma plats under ett seminarium 
i Almedalen. Det var fullsatt i 
kongresshallen bredvid Almedalsparken 
när tungviktarna pratade om samverkan 
mellan de olika myndigheterna. 
Rikspolischefen Dan Eliasson, 
Kriminalvårdens generaldirektör 
Nils Öberg, Ekobrottsmyndigheten, 
Eva Fröjelin, Riksåklagare Anders 
Perklev, Erik O. Wennerström, 
Brottsförebygganderådet (Brå) 
och säpochefen Anders Thornberg. 
Nya tider kräver nya metoder och 
regeringen har för avsikt att tillsätta 
en nationell samordnare för att lättare 
kunna planera och styra samarbetet 
mellan de olika myndigheterna. Dan 

Elisson anser att politikerna inte 
behöver styra arbetet dem emellan – 
men vill att de ska kratta i manegen 
för att nå ut till samarbetspartners 
utan för rättsområdet. Öppenhet och 
samarbete är den nya melodin för att 
öka förståelse och acceptans. Samtliga 
chefer var eniga om att förtroendet 
för rättsväsendet har ökat. Enligt 
Erik O. Wennerström på Brå har 
det dödliga våldet minskat. Anders 
Thornberg på Säpo håller terrorn 
som ett stort problem. Eva Föjelin på 
Ekobrottsmyndigheten menar att den 
ekonomiska brottsligheten ses som 
harmlös av den breda allmänheten, 
något hon vill ändra på. Hon menar 
att ”manschettkriminaliteten” är 
allvarlig och ett hot mot samhället. 

Riksåklagaren Anders Perklev, ser den 
organiserade brottsligheten som ett 
stort problem. Satsningen på samverkan 
är inte tagen ur luften, regeringen 
känner säkerligen att verkligheten börjar 
komma allt närmre och höga röster har 
lyfts för hårdare tag. En mobilisering 
för kommande utmaningar. Några 
avslöjanden om hur arbetet skall gå till 
eller vem som skall utses till samordnare 
tillkännagavs inte.

För långa häktningstider
Ett seminarium handlade om den kritik 
Sverige har fått från olika FN-organ 
för våra långa häktningstider. Drivande 
i frågan har varit Kriminalvårdens 
generaldirektör Nils Öberg.
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ungdomar där de är i sin process och 
inte utgå från sina egna föreställningar t 
ex om hur en familj fungerar.   

Anders Ygeman: Svårt att förstå 
legaliseringivrarna
Vägen UT träffade Inrikesminister 
Anders Ygeman i samband med 
Nyheter 24:s seminarium ”Varför är 
det så lätt att köpa knark på internet?”. 
Vägen UT fick möjlighet att ställa några 
frågor till inrikesministern.
På en fråga från mig om han sett KRIS 
i Almedalen svarade ministern att han 
sett några KRIS:are i vimlet. Han anser 
att organisationer som KRIS gör ett 
viktigt brottsförebyggande arbete.

En fortsatt restriktiv narkotikapolitik
Ygeman var också tydlig med 
att Sverige ska fortsätta ha en 
restriktiv narkotikapolitik för att 
inte fler ska börja knarka. Ministerns 
uttalande stänger dörren för 
narkotikaliberalisering.

Politik, fotboll och grillning
Förutom alla politiska seminarier 
och tal hann KRIS:arna också med 
en rad andra aktiviteter. Den årliga 

fotbollsmatchen mot Tors gård 
genomfördes en kväll under veckan. 
Som vanligt var Paul Barath enväldig 
domare. Även i år blev det ett nederlag 
för KRIS-laget. Men nästa år finns 
säkert en revanschmöjlighet igen. 
Varje kväll grillade vi till middag – 
hamburgare, korv, kött och potatissallad 
och andra röror serverades till tack vare 
sponsring av Dafgårds. 

Leif Axmyrs möte med justitieminister 
Morgan Johansson
Vägen UT förde samman Morgan 
Johansson och den nu frigivne Leif 
Axmyr under ett seminarium i 
Almedalen. Leif var nöjd efter mötet 
och hoppas att Morgan håller sitt löfte 
till honom. Leif satt i fängelse i 34 år. 
Han har i en stor intervju i Vägen UT 
berättat att han skrivit till samtliga 
justitieministrar sedan 1982 för att få 
svar på några frågor han tyckt varit 
viktiga. Svaren har uteblivit. Nu fick 
han möta Morgan öga för öga. Det var 
ett häftigt ögonblick och storartat av 
justitieministern att stråla samman 
med honom.

–Det är inget bra, vi driver frågan 
tillsammans med åklagarmyndigheten 
om förbättringar. Vi har ett ansvar 
för människor, vars skuldfråga skall 
avgöras. Vi måste komma ihåg att 
det är icke-dömda människor vi 
pratar om. Lagföringsprocessen är 
inte till för att folk ska bli sjuka på 
kuppen. Regeringen har tagit initiativ 
till en översyn av regelverket, sa 
Nils i en intervju i Vägen UT under 
Almedalsveckan.

Rebecca Svart  - Unga KRIS
Unga KRIS nya förbundsordförande 
Rebecca Svart deltog på 
kriminalvårdens egna seminarium. 
Hon var med och diskuterade 
ungdomsbrottslighet och vad man kan 
göra för att minska den. Hon pratade 
även om vad Unga KRIS betytt för 
henne och vad man har för verksamhet.

Rebecca berättade på Kriminalvårdens 
seminarium om sin uppväxt. I hennes 
familj var kriminalitet det normala. När 
hon slutade vara kriminell passade hon 
inte längre in i familjen. Hon menade 
att det är viktigt för Kriminalvården 
och behandlingsbranschen att möta 
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Beatrice Ask blev hedersmedlem i 
KRIS
Den förra regeringens justitieminister 
Beatrice Ask gjorde det enda rätta 
och blev medlem i KRIS. Efter 
moget övervägande tog hon klivet 
in i samhällets finrum. Okej, kanske 
inte riktigt så, men nästan. ”Det var 
självklart när jag fick frågan att bli 
medlem” sa Beatrice i en intervju efter 
tillkännagivandet.

Christer och Ali pratade om behovet 
av drogfria behandlingar
KRIS vill lyft fram behovet av drogfria 
behandlingar. 

–I dag dör våra kamrater av metadon 
och subutex - och våra beslutsfattare 
sitter på läktaren och tittar på. Det 
måste finnas bättre alternativ, 
menar Ali. 

Christer Karlsson deltog i en samtal 
om brott och straff tillsammans med 
Aron Modig (KD) i Kanal 10 som är en 
kristen kanal. Samtalet genomfördes på 
båten Elida som låg för ankar i Visby 
hamn. Varken Christer Karlsson eller 
Aron Modig förespråkade generellt 
högre straff men de var ense om 
betydelsen av en fungerande straffskala 
med tydliga konsekvenser även tidigt i 
brottskarriären. 

Fyller en social funktion 
Många KRIS:are har aldrig tidigare 
varit ute på liknande evenemang 
tidigare. Almedalen fyller därför en 
viktig social funktion också. Man 
får träna på att nätverka och prata 
med politiker, opinionsbildare och 
myndighetspersoner. Alla cirka 50 
deltagare från KRIS deltog i flera 
seminarier varje dag. KRIS:arna delade 

ut flygblad, tidningar och bemannade 
KRIS-tältet som turligt nog låg nära 
Glassmagasinet.

Alkoholfritt i Almedalen 
På många mingel och 
kvällsarrangemang bjuds det frisk på 
alkohol. Ålderskontrollen har blivit 
lite bättre med åren men för före detta 
missbrukare är veckan trots allt en 
alkoholblöt tillställning. Glädjande 
nog arrangerades flera tydligt uttalat 
alkoholfria mingel, såväl hos IOGT-
NTO och övriga nykterhetsrörelsen 
som tagit fram den alkoholfria 
Almedalsdrinken som erbjöds för femte 
året i rad, som hos tidningen Dagen i 
Krukmakarens hus.    

Vägen UT redaktionen – den hårdas 
arbetande i Almedalen
Hela KRIS organisationen var nöjd med 
veckan och vi på Vägen UT redaktionen 
slet som djur för att kunna bevaka så 
många seminarier som möjligt. Det få 
tillfällen som så mycket ska göras på så 
kort tid som under Almedalsveckan.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes
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KORSORDET

Vinstplan:
1:a pris - 3 kartor (30 st) 
2:a pris - 2 kartor (20 st) 
3:e pris - 1 karta (10 st) 

Det tre (3) första rätta 
dragna vinnarna vinner 
enligt prisplanen ovan. 

Tävlingen gäller endast 
för de som är placerade på 
någon av Sveriges 
anstalter, häkten eller 
SIS instutioner.  

Ditt svar behöver vi senast 
den 25 november 2016. 

Svaret ska skickas till:
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30
117 33 Stockholm

Förra månadens 
rätta vinnare är.

1:a pris
Pia på Hinseberg 

2:a pris
Britt-marie på Hinseberg

Stort grattis till er alla! 
Lycka till med detta.

SKA ALLA 
BLOMMOR 

EN DAG

VILL GÄRNA 
VARA MED 

OCH SYNAS

KAN MANI-
PULERAS 
NUMERA

HEMSK      
TRÅD-

HÅLLARE

SITTER                    
PÅ KUDDE

STÅR 
EFTER 
ÖRENA

DET SYNS 
PÅ SLAG- 
FÄLTET

PROFFS-
SOLDATEN 

FÖLJE-  
TONGER

KAN       
KALAS     

KALLLAS

ÅTERUPP-
STÅNDEN 
TIDNING

HÄLSADE 
MOT 

MARKEN

KAN            
SKRÄD-    
DARE

 
KUNGLIGT 

NAMN

EUROPEISK 
GEMEN-   

SKAP

ÄR ETT             
OCH TVÅ

 

HAR DUBBEL 
BETYDELSE

DEN SKA 
HA FINISH

DOPPAT              
SIG

HAR BAR       
FIN MAT

FICK        
MARIA

FULL-
KOMLIGT 
VERKLIG

INTE                
HELA               

DAGEN

KAN 
KANSKE 

SKE

SLEM         
ELLER             
STJÄL

GJORDE 
MAN MED 

SÅSEN

GRÄNSAR 
STAKET        

MOT

ÄR              
KRIGS-

VETERAN

TRAN-      
SISTOR-

MATERIAL

VID LIV     
SURRA                     

MED REP

DRIVER 
ELEKTRISK 
SPÄNNING

 

SÅDANA       
TAS IN                 

EN GÅNG                
PER ÅR

FRID-                    
SAMT

SITTER 
ATOMER 

GRYMTOXE

VAR       
ARISTO-   

TELES

STÅR              
MED             

TINTO

DET ÄR           
GULD              
VÄRT

KAN MAN 
BÅDE           

KNUT OCH 
NUMMER

PRIVAT
HAR REN-
GÖRANDE 

EFFEKT

HAR DEN 
MODIGE

ÄR BÅDE 
DAM OCH 

FIA

HÅNFULL 
UNDER-
MENING

ÖDLA                        
I NYA 

VÄRLDEN

RÄTT ÄR 
HELT RÄTT

SAGO-   
KUNG

FÖR-                   
SAKA

 VAR GIFT MED              
OCTAVIA SOM HAN                        
SENARE MÖRDADE

JAKT OCH TORN ÄR                                 
VARIANTER VI                                      
HAR I SVERIGE                                         

IHÅLIG SAK

SPEKU-             
LERAR              
VISSA            
SPEKU-                
LANTER                            

I

 FÖR- 
ÄDLAS 

ROMAN- 
TISKT 

TILLTUGG              
OM-           

GIVNING

TAS PÅ
SMÖRGÅS

SKÅDE-
SPE-

LARE

uf
fe
s

ko
rso

rd

.se

Koppla av en stund med korsordet och du 
har chansen att vinna frimärken och ett 
gratis medlemskap i KRIS.

Skicka in senast 25 november 2016
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och 
brottsförebyggande arbete i samhället

Filipstads Församling

FILIPSTAD

Svenska Kyrkan / 
Uppsala Stift
UPPSALA

Trelleborgs Församling

TRELLEBORG

AB Peter Westöö

LIMHAMN

Mora Församling

MORA

E F Ekonomikonsult

AVESTA

Perstorps Kommun

PERSTORP

Sju Advokater KB / Advokat 
Tomas Nilsson AB

STOCKHOLM

Balanshem AB 
C/o Humania

MALMÖ

Lev & Co AB

ODENSBACKEN

Speicher Auto AB

HUDDINGE

Avenbokens 
Behandlingscenter

MALMÖ

IKEA IT AB

HELSINGBORG

Atlas Copco Construction 
Tools AB
KALMAR

DIN BIL GRUPPEN STOCKHOLM

Beijer Alma är en internationell industrigrupp med in-
riktning på komponenttillverkning och industrihandel.



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

Östfora Behandlingshem
VILL DU SYNAS HÄR?

Kontakta vår annons-
avdelning för mer info 

Team Work Trading AB
Kungsgatan 12
713 31 Nora
 
Telefon:  
0587-17 00 00
E-mail:  
annons@krisvagenut.se

A. Jensen Ingenjörsbyrå AB
Kolmården

Aktiebolaget Systemstöd Sverige
Kista

Albin Consulting AB
Linköping

Basförvaltning AB
Stockholm

Borås Stad Utbildning
Borås

Brand Teater AB
Sigtuna

BRF Jupiter 1 i Täby
Täby

Degerfors Laboratorium AB
Degerfors

Delsbo Hallen ICA
Delsbo

Ekerö Kommun
Ekerö

Ekonomihuset
Boden

Fastighetsägarna Stockholm
Stockholm

Fridströms Måleri AB
Norrköping

GA Lindberg Chem Tech AB
Kista

ICA Maxi
Trelleborg

ICA Nära Längbrotorg
Örebro

Kvänum Energi AB
Kvänum

Kävsjö Kyrkliga Samfällighet
Gnosjö

Lampbolaget A. Häggroth AB
Bandhagen

Malmö Opera
Malmö

Meko Invest AB
Sollentuna

Nils Malmgren AB
Ytterby

Rolf Eriksson Lastvagnar
Borlänge

SIS Ungdomshem Ljungaskog
Örkelljunga

Ungdomens Hus Hamn-
magasinet
Umeå

VUAB Vägundersökningar AB
Härnösand
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KRIS LIVSSTILSKOORDINATOR

Många år av slit och förberedelser 
har nu givit resultat – skolstart för KRIS 
egen utbildning Livsstilskoordinator. 
Alla deltagare är spända och 
förväntningsfulla inför utbildningsstarten.

Projektet syftar till att utveckla 
en statsbidragsberättigad 1-årig 
folkhögskoleutbildning till 
Livsstilskoordinator för personer med 
en bakgrund av missbruk, kriminalitet 
och funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara 
kvalificerad att arbeta på stödboende, 
halvvägshus, fritidsgårdar eller som 
elevstödjare eller boendestödjare där 
ofta personer ur samma målgrupp 
behöver stöd. 

Lättare att få arbete
Att ha genomgått en 1-årig 
folkhögskoleutbildning till 
Livsstilskoordinator öppnar direkt 
större möjligheter på arbetsmarknaden 
men kan också fungera som en 
förberedelse för andra studier. 
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Ali Reunanen är projektledare för den 
nya utbildningssatsningen.

–Idén föddes av att många som kommer 
till KRIS inte har någon utbildning. 
Många har inte ens gått ut grundskolan. 
För några år sedan hade vi en 
utbildning som hette ”Kriminalitet som 
livsstil”. Det visade sig att vi inte skulle 
använda den utbildningen i praktiken 
utan en behandlingsassistentutbildning. 
Jag kontaktade därför Robert 
Andersson som är utbildningsansvarig 
på Val-Bo behandlingshem. Vi satte 
oss vid ritbordet för att utkristallisera 
hur en sådan utbildning skulle kunna 
se ut och som skulle passa KRIS:are 
och Livsstilskoordinatorutbildningen 
föddes.

–Utbildningen är ett utvecklingsprojekt 
så utbildningen kommer säkert 
förändras de första åren tills vi får fram 
ett riktigt bra upplägg. Det viktigaste är 
att utbildning anpassas efter deltagarnas 
behov, enligt Ali.

Det kommer bli en fantastik 
utbildning
Eva Jeppson är en av deltagarna på 
utbildningen.
–Det här ska bli fantastiskt kul, säger 
hon till Vägen UT:s reporter Christer 

Renlid. När jag intervjuar Eva har 
hon klarat av den första veckan på 
utbildningen. Både hon och flera andra 
deltagare beskriver inledningen på 
utbildningen som positiv.  

–Det var en inre resa som startade 
första dagen. Jag har bara positiva saker 
att säga om utbildningen. Den första 
veckan handlade om att vi skulle lära 
känna varandra , säger Eva.

Alla är eniga – nu kör vi!
B. Robert Andersson från Val-Bo är en 
samarbetspartner i projektet.

–Det känns underbart att komma i 
gång med utbildningen, säger Robert. 
Jag är nöjd med urvalet av elever, alla 
är positiva och motiverade att börja 
studera, fortsätter Robert. 

Robert är också nöjd med elevernas inre 
processer. Han pekar på vikten av att 
eleverna arbetar med sig själva.
– Att vara sams med sig själv är 
en förutsättning för att kunna bli 
framgångsrik i det här yrket, säger 
Robert.

Nicklas Czarnecki är elittränare i 
ishockey och en av ledamöterna i 
referensgruppen för utbildningen.

–Jag är imponerad av elevernas historier. 
Det är stark att så många kommit på 
fötter efter allt vad de varit med om. 
De känns motiverade och beslutsamma 
vilket är en förutsättning för att lyckas. 

Den första veckan handlade om 
grupputveckling
Den första dagen var en kick-off 
för elever, lärare, mentorer och 
referensgruppen. Allmänna Arvsfonden 
var också på plats första dagen. Dagen 
började med lunch och en presentation 
av samtliga deltagare. Det allmänna 
intrycket var positivt och det var 
mycket känslor när eleverna skulle börja 
arbeta med sig själva. Dagen efter var 
det beroendelära på schemat. Veckan 
löpte på med olika lektioner, övningar, 
föreläsningar och en film som rörde upp 
mycket känslor i hela gruppen. Hela 
gruppen av elever och lärare var nöjda.  

Förutom innehållet i utbildningen är 
Tollare folkhögskola en naturskön 
plats. Det perfekta stället för denna typ 
av utbildning. Tollare folkhögskola är 
också samarbetspartner i projektet.

Text: Christer Renlid
Foto: Joakim Berndes
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Kriminellas Revansch I Samhäl-
let 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.

Vägen UT distribueras till samt-
liga fängelser 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. 

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 
behöva springa omkring på stan och 
hålla färgen. Dessutom ingår det en pre-
numeration 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, kam-
ratskap 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 flera orter i 
Sverige. Organisationen är också eta-
blerad 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: 

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!

H e d e r l i g h e t 
D r o g f r i h e t
K a m r a t s k a p
S o l i d a r i t e t

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT
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BOLLNÄS
Björkhamregatan 8 F 
821 32 Bollnäs
Tel: 076-232 25 67
E-post: bollnas@kris.a.se

FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 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

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: norrkoping@kris.a.se

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

MARIESTAD
Västerlånggatan 3
542 30 Mariestad
Tel: 070-716 02 92
E-post: mariestad@kris.a.se

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 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

SÖDERTÄLJE
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Tel: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@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

UPPLAND
Verkstadsgatan 4
753 23 Uppsala
Tel: 0708-72 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Jönköpingsvägen 107 A
331 34 Värnamo
Tel: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se 

ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se

Vill du starta en KRIS 
förening? Kontakta oss på 
KRIS Riksförbund så får du 
information om hur du gör. 

KRIS RIKSFÖRBUND
Långholmsgatan 30
117 33 Stockholm
Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@kris.a.se

KRIS FÖRENINGAR



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Långholmsgatan 30
117 33 STOCKHOLM

ANNONS

              Livsstilskoordinator
KRIS erbjuder en 1-årig utbildning tillsammans med Tollare folkhögskola 

och Val-Bo utbildning i ett Allmänna arvsfondsprojekt.

En viktig del av KRIS arbete är att hjälpa människor som levt ett destruktivt 
liv. Det är viktigt för oss att vi kan arbeta på ett professionellt sätt med 

människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet 
och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och 
som även kan ha olika funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på stödboende, 
halvvägshus, fritidsgårdar som elevstödjare eller boendestödjare där ofta 
personer ur samma målgrupp behöver stöd. Att ha genomgått en 1-årig 

folkhögskoleutbildning till Livsstilskoordinator öppnar större möjligheter på 
arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

För mer info besök www.krislivsstilskoordinator.se

KRIS Livsstilskoordinator
Långholmsgatan 30
117 33 Stockholm
08-642 00 06
info@krislivsstilskoordinator.se
www.krislivsstilskoordinator.se

RIKS KRIS

Ali Reunanen
070-283 40 51
ali.reunanen@rikskris.se

Tollare

Arne Georlin
08-505 686 00
arne.georlin@tollare.org

Val-Bo

Robert B Andersson
073-988 05 01
robert@valbo.nu


