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LEDARE

Paul Barath 
Förbundsordförande KRIS

En fungerande avhopparverksamhet - 
sparar miljarder åt samhället

Kriminella gäng kostar samhället 
ofattbara summor pengar. 
Förebyggande insatser för 20 ungdo-
mar i riskzonen kostar 
samhället 2 miljoner kronor. Om 
de förebyggande åtgärderna uteblir 
kan prislappen bli 250 miljoner om 
personerna hamnar i utanförskap. 
Exemplet är hämtat från en svensk 
rapport, utgiven av 
Skandia, där två nationalekonomer 
försökt räkna på vad utanförskap och 
kriminalitet kostar för ett samhälle. 
Nationalekonomerna Ingvar Nils-
son och Anders Wadeskog och har 
skrivit rapporten "Det är 
bättre att stämma i bäcken än i ån", 
som getts ut av försäkrings-
bolaget Skandias stiftelse Idéer för 
livet. I rapporten presenterar de 
en kalkyl över vad ett utanförskap 
kostar. 

Trots detta faktum har våra myn-
digheter svårt att samarbeta och 
skapa förutsättningar för en säker 
hantering för de gängmedlemmar 
som vill lämna det gamla livet bakom 
sig. Det är allvar när det handlar om 
gängavhopp. Går något fel kan det 
leda till döden för den som vill hoppa 
av. Gängen har sina egna regler och 
lagar och dom är mer långtgående 
i sina bestraffningar än samhället i 
övrigt. Det kan handla om dödsstraff 
om någon bryter lojaliteten och för-
råder klubben eller gänget. 

Som vi på KRIS ser det finns allt 
för stora kunskapsluckor hos landets 
kommuner när det kommer till 
avhoppare från kriminella gäng. 
Hanteringen av många ärenden är 
alldeles för långsamma. Detta är nå-
got som även polisens avhopparverk-

samhet riktat kritik emot. Det måste 
vara snabbare beslutsvägar och en 
effektivare behandling. Det handlar 
många gånger om liv eller död när 
någon väl fattat ett beslut att lämna 
den kriminella tillhörigheten.  

Ett skämmande exempel  är John 
som Vägen UT rapporterade om. 
Han utsattes för sex mordförsök men 
kommunen nekade honom ekono-
misk hjälp när han ville lämna den 
kriminella världen. Förvaltningsrät-
ten fick till slut fälla avgörandet efter 
att kommunerna bollat ansvaret 
mellan varandra. Vid den tidpunkten 
kunde han redan varit död. John är 
inget undantag, utan en verklighet 
hur många behandlas som försöker 
släppa taget om det förflutna. 

Varför är kommunerna så tröga 
undrar nog många? Svaret är inte 
allt för komplicerat om man ser till 
den kortsiktiga ekonomiska verklig-
het många kommuner lever efter. 
Socialtjänsten åtagande i såna här 
fall sträcker sig ett år. En kostnad för 
skyddsboende, kläder, behandling 
och andra förnödenheter som kan få 
personen på fötter igen. Långsiktigt 
en bra investering för samhället, 
kortsiktigt en utgift som många 
kommuner inte anser de är skyldiga 
hjälpa till med. Anledningen är 
mång avhoppare skiljer ut sig från 
den målgrupp som socialtjänsten 
normalt sätt arbetar med.  

Men det är inte bara socialtjänsten 
som får extra kostnader på grund av 
detta . Även polisen som har till upp-
gift att praktiskt utföra beskydd och 
verkställa avhoppen med transporter 
och dylikt. 

Kommissarie Mikael Hiljegren är 
samordnare för avhopparverksam-
heten i Stockholm. Sedan verksam-
heten inleddes har 45–50 ärenden 
hanterats. För cirka 80 procent av 
dem har det gått bra, resten har 
återfallit.
– Vi skulle behöva en grupp om 
fyra-fem poliser som arbetar heltid 
med de här frågorna och som har en 
budget på kanske 20 miljoner om 
året. Nu har vi fem miljoner, pengar 
som i regel är slut inom ett par må-
nader, säger Hiljegren i en intervju.
Oavsett käbbel om hur kostnader 
ska fördelas En fungerande avhop-
parverksamhet leder med andra 
ord inte bara till att gator och torg 
blir tryggare och antalet brottsoffer 
minskar, det är också en betydande 
samhällsekonomisk vinst. 

Paul Barath
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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 drogmissbrukare som har 
tröttnat på att leva kriminellt och 
vill byta livsstil - en frizon under 
den första tiden efter muck. 

Vägen UT distribueras till 
samtliga 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 friges, KRIS vill 
gärna kunna få möjlighet att be-
söka dig vid några tillfällen. Detta 
för att hinna lära känna dig och 
för att kunna hjälpa just dig att 
planera inför din frigivning.

2 Du kan så småningom bli 
medlem. Genom medlemska-

pet 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. Dess-
utom ingår en prenumeration av 
Vägen UT samt ett antal andra 
förmåner beroende på vilken 
lokal KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har etable-
rats och vi tillsammans har hit-

tat 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 gemen-
skap och vi gör tillsammans 

det arbete som krävs för att vi 
gemensamt ska lyckas få ett 
liv där hederlighet, drogfrihet, 
kamratskap och solidaritet är de 
tongivande bitarna för att lyckas 
med vår revansch i samhället.

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

sysselsättning samt att styra upp 
sociala och myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i 
Sverige. Organisationen är också 
etablerad i Danmark, Finland, 
Vitryssland, Ryssland, Ukraina 
och har samarbete i Japan.

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

Hederlighet 
Drogfrihet
Kamratskap
Solidaritet

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och 
stödmedlemskap ingår en prenu-
meration på Vägen UT.  
Tag kontakt med din lokala 
KRIS förening om du har frågor 
kring ett medlemskap i KRIS. 

Normalmedlemskap 
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Normalmedlem är du som är  
straffad och/eller har varit missbru-
kare).

Stödmedlem
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Stödmedlem är du som inte  
kvalificerar dig som normalmed-
lem).

Vid utebliven tidning kontakta 
KRIS Riksförbund 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

VÄLKOMMEN TILL KRIS
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VÅR TIDNING VÄGEN UT
Vägen UT är medlemstidning för 
KRIS och produceras av en redak-
tion inom organisationen. Tidningen 
trycks i cirka 5 000 exemplar som 
distribueras till medlemmar, fören-
ingar, anstalter, institutioner, företag 
och sponsorer.

Redaktionen leds av Joakim Berndes 
som också är tidningens huvudfo-
tograf samt sköter om layout och 
tryckbeställning. Till sin hjälp har 
han två frilansskribenter, Christer 
Renlid och Thore Berggren som 
båda är medlemmar i KRIS. En del 
material skrivs också av 
andra medlemmar.

Viktigt för oss alla är att Vägen UT 
ska kännas relevant och viktig för vår 
målgrupp, det vill säga medlemmar i 
KRIS samt personer som är intresse-
rade av kriminalvård, missbruksvård 
samt politik inom dessa områden. 
Vid de tillfällen då tidningen tar 
ställning i politiska frågor inom våra 
intresseområden sker detta i orga-
nisationens namn. Undantag kan 
finnas då en text är skriven av en 
utomstående person och underteck-
nad med dennes namn.

Vi tar tacksamt emot tips från 
våra läsare. 

Skicka gärna epost till redax@
krisvagenut.se eller direkt till någon 
av oss i redaktionen på nedanstående 
epostadresser:

joakim@krisvagenut.se
christer@krisvagenut.se
thore@krisvagenut.se

Vill du hellre ringa är telefonnumret 
till oss 08-642 00 06.

Besök oss på webben: 
www.krisvagenut.se



6

Ba
ck

gr
un

d 
"D

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik
"

God jul
och

Gott nytt år
Vi i KRIS är människor som har kommit 
tillbaka från kriminalitet och missbruk.

Vi har suttit i häkten, fängelser och 
institutioner.

Vi har bott i lägenheter, gamla hus, härbärgen 
och på gatan.

Vi har gjort behandlingar och eftervård.

Vi har deltagit i studiecirklar och gått 
vuxenutbildningar.

Vi har återfått våra körkort och gjort 
skuldsaneringar.
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God jul
och

Gott nytt år

Idag är vi glada samhällsmedborgare som 
hjälper andra människor att göra samma sid-
byte som vi har gjort. Det är vi duktiga på! 
Men när det kommer till andra saker behöver 
vi hjälp. 

I år har vi utökat vår verksamhet med 
KRIS Borås, KRIS Emmaboda, KRIS Gotland,
KRIS Jönköping, KRIS Kalmar, KRIS Kristianstad, 
KRIS Skövde och KRIS Västerås.

Det hade inte varit möjligt utan er. Vi vill tacka 
alla våra normal, stöd och hedersmedlemmar 
samt sponsorer och bidragsgivare för det 
gångna året. Det har varit ett händelserikt år 
med många fina stunder tillsammans med er.   

Så från hela vårt hjärta vill alla vi i KRIS önska 
er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
 
Tack för allt ni gjort för oss! 
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JOHN UTSATTES FÖR SEX 
MORDFÖRSÖK MEN 

KOMMUNERNA VÄGRADE TA 
SITT ANSVAR

Det här är berättelsen om John, som egentligen heter 
något annat Han har utsatts för sex mordförsök och suttit 
elva år i fängelse. 

   Han satt i lägenheten och drog på sig sin skyddsväst. 
Ett djupt andetag. Det var dags. Med snabba kliv tog han 
sig till socialkontoret och rusade in på expeditionen. 
”Nu måste ni fan hjälpa mig” 

   Personalen greps av panik. ”För helvete, de är efter 
mig!” John släpptes in bakom säkerhetsdörrarna. Polis 
tillkallades. Nu äntligen, tänkte han. Nu får jag hjälp. Men 
så lätt blev det inte. 
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Han ville känna en tillhörighet. En 
tillhörighet som gav honom den 
bekräftelse han aldrig fick som barn. 
Att bli kriminell och få ”bröder” 
blev lösningen. Men i gängens värld 
skiftar allianserna. Vänner blir fien-
der. Fiender blir vänner. Och efter 
sex mordförsök, valde han att sluta 
med kriminalitet och missbruk. Men 
fienderna fanns kvar. 

Sexuella övergrepp

Familjesituationen var destruktiv 
även om John själv inledningsvis 
trodde sig växa upp i en trygg miljö. 
Men efter ett sexuellt övergrepp av 
en äldre pojke när han var sex, bör-
jade insikterna om hur bråken mel-
lan föräldrarna 
och allt annat 
i hemmet 
faktiskt var 
dysfunktionellt. 
  –Övergreppet 
var startskottet 
på allt. Vågade inte berätta för någon. 
Det skulle ta mig 33 år att våga börja 
prata om det och bearbeta det, säger 
John 
  Nu drog han sig utåt, bort från 
hemmet och umgicks snart med 
äldre pojkar som drog in honom 
i kriminaliteten. I skolan var han 
utåtagerande och våldsam. Samti-
digt blev hemsituationen värre och 
föräldrarna skilde sig. Det var ingen 
som reagerade utan såg honom som 
ett problembarn. 
  –Ingen vuxen verkade bry sig. Ingen 
ställde frågor till mig, säger han 

Började dricka alkohol i  
tidig ålder

Redan i andra klass slängde skolan 
ut honom efter att han slagits med 
bland annat lärare. John var uppro-
risk och arg. Det blev än värre när 
mamman efter skilsmässan började 
träffa yngre killar, även dessa fick 

känna på den unge pojkens våldsam-
heter. Inga gränser verkade finnas. 
Det var slagsmål med hockeyklubbor 
och andra tillhyggen. 
  –Vi började med alkohol redan i 
3-4 klass, men vi tog inga droger. 
Först gången vi snattade handlade 
det om att få något att äta. Vi var en 
klick som inte hade föräldrar som 
tog hand om oss, så första gången vi 
snattade tog vi marsipan som vi åt 
för att bli mätta. 

Placerades på ungdomshem 
vid nio års ålder

  Redan vid nio års ålder placerades 
John i ett utredningshem. Men han 
förstod inte riktig vad han gjorde 

där. Detta befäste den unge pojkens 
känslor av ensamhet och övergiven-
het. Längtan efter att få känna en 
tillhörighet blev än större. 
  Därefter följde ett flertal olika 
placeringar. Hela tiden träffade han 
andra ungdomar på glid som alla 
understödde varandras destruktiva 
beteende. 
  –För varje placering lärde man sig 
nya dumheter. 
   Sista ungdomshemsplaceringen var 
på ett ställe där han mådde bra och 
började komma bort från allt. 
  –Det var mycket utflykter och sånt, 
jag trivdes där, berättar John 
 Men under permissioner var han 
hemma med barndomsvännerna 
som utvecklat sig inom kriminali-
teten. Att umgås med de han växt 
upp, innebar alltid en återgång till 
brottsligheten. 

John: Jag ville lyckas i den 
kriminella världen

Vid 16 år var det dags att åka hem 
igen. Men nästan omedelbart flyt-
tade han, bort från det han avskydde. 
Kriminaliteten blev grövre. Det var 
cigarettstölder och annat som var 
populärt på den tiden. Barndomens 
brister var drivkrafterna, både läng-
tan efter att få den tillhörighet han 
saknat hos sin egen familj och den 
ekonomiska trygghet som inte fanns 
under uppväxten. 
  –Jag ville bygga upp det liv jag inte 
fått från början, jag ville lyckas i den 
kriminella världen. 
  Det var under denna tid som John 

träffade sin stora kär-
lek, dotterns mamma, 
som han flyttade in 
hos. Detta blev hans 
räddning för stunden. 
När flickvännen blev 
gravid var lyckan 
total inom honom. 

  –Äntligen fick jag min egen familj 
som jag så gärna ville ha. Inget skulle 
få komma emellan oss, berättar han.

Blev tung drogmissbrukare 

 Han var nyligen 19 år fyllda när 
dottern föddes. Med hjälp av pengar 
från den kriminella verksamheten 
ordnade han en ekonomisk trygghet 
för sin familj. De flyttade in i ett hus, 
bilar och båtar köptes samt en hel del 
andra materiella ting. Pengarna rulla-
de in via brottsligheten och vid sidan 
om sålde han bilar och det flöt också 
på. De stora problemen började när 
gänget startade med droghandeln. I 
dess kölvatten följde missbruket. 
  –Jag kommer ihåg hur vi satt på 
Vårbygård och pratade om att vi var 
tvungna att testa för att se vad vi 
sålde. Sen gick det jävligt fort. 
  John blev tung drogmissbrukare. 
Vid sitt första fängelsestraff i 21-22 
års ålder bröt han med sin flickvän 
och dotter. 

" UTAN KRIS HADE JAG    
ALDRIG KLARAT MIG "
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  –Kommer ihåg telefonsamtalet där 
jag sa att om du ringer nästa gång 
och inte får komma hit, då vet du 
att jag valt det här livet istället för 
er. När jag valde bort den familj jag 
strävat efter i alla år, då släppte jag 
alla tyglar. 

”Jag blev idioten som jag 
alltid föraktat”

Det han sökte och ville ha från bör-
jan var brödraskapet och den gamla 
tjuvhedern. Ville kunna lita på sina 
bröder till hundra procent 
Men det vara bara en falsk version 
som existerade i hans huvud. Efter 
att barndomsvännerna blev fiender 
gick John över till ett nytt gäng. 
När det inte fungerade där, blev det 
en annan kriminell konstellation. 
Och så har det sett ut i en ständigt 
ökande spiral av brottslighet. 
 –Jag har utvecklat min kriminalitet 
och gjort bort mig, och för varje 
gång har jag behövt mer våldskapital. 
Det har gjort att jag gått vidare hela 
tiden. Jag gjorde så mycket dumheter 
som andra behövde backa upp. Jag 
blev idioten som jag alltid föraktat.

Han fick nio knivhugg men 
klarade sig

För varje gång han bytte gäng blev 
fienderna flera. Det var då mord-
försöken började. Utöver ett par 
olika skjutningar, så skedde ett av de 
allvarligaste 2004, då mottog han nio 
knivhugg. Vid ankomsten till sjuk-
huset var han död, men de lyckades 
få liv i honom igen. 
   Två år senare, 2006, tog sig sex 
maskerade män in i hans lägen-
het och misshandlade honom med 
olika  tillhyggen tills de trodde han 
var död. Under 2014 höggs han tre 
gånger i huvudet. Men det var först 
sommaren 2018, efter att drygt tio 
personer överföll John, vilket ledde 
till bland annat tre spräckta ryggko-
tor, som han fick nog. 

  Det tog sex mordförsök och sam-
manlagt elva år i fängelse innan han 
bestämde sig för att hoppa av. 

Sprang in på socialkontoret 
med skyddsväst

Polisen har en avhopparverksamhet 
för dem som slutat med gängverk-
samheten och som då kan behöva 
beskydd. Avhoppare ska godkännas 
av polisen, men måste samtidigt gå 
via sin hemkommun. Det är näm-
ligen kommunen som söker bidrag 
från en särskild fond som då kom-
mer stå för kostnader såsom skyddat 
boende med mera. 
  Utifrån alla mordförsök fanns det 
ingen tvekan om att John uppfyllde 
kraven för att vara en avhoppare. Då 
skulle det bara vara att gå till kom-
munen och be dem kontakta polisen 
för att sedan söka pengar. 
  John gjorde allt rätt från början. 
Han tog kontakt med polisen som 
berättade om avhopparfonden och 
hänvisade till socialtjänsten. Men i 
samtal med socialtjänsten i den kom-
mun där han var bosatt, så hänvisade 
de till en annan kommun eftersom 
han hade bott där efter att ha blivit 
utskriven från sin senaste kontrakts-
vård och sedan återfallit i missbruket. 
Men kommun nummer två hän-
visade till den första eftersom det 
var där John faktiskt bodde och var 
folkbokförd. Efter att ha bollats fram 
och tillbaka insåg han att det krävdes 
drastiska åtgärder. Hans liv var i fara 
och detta måste de som jobbade i 
första kommunen inse. 
  Det är nu som han tog på sig 
skyddsvästen och sprang in på social-
tjänsten. Många var ute efter honom. 
De jagade honom och beskydd var 
ett måste. 
  Först nu verkade allvaret sjunka 
in hos beslutsfattarna. Men de var 
ändå tveksamma. De vägrade lyssna 
på polisen som tydligt klargjorde 
reglerna och att behovet av skydd var 
tveklöst. John krigade i flera måna-

der. Det krävdes slutligen ett beslut 
från förvaltningsrätten innan första 
kommunen tvingades ta sitt ansvar. 

Utan Kriminellas revansch I 
Samhället (KRIS) hade jag 
inte klarat mig

Under hela denna turbulenta tid, 
när John försökte göra det rätta och 
hoppa av, fanns Kris vid hans sida. 
Stödet och hjälpen han fick därifrån 
var avgörande berättar han. 
–Utan Kris hade jag aldrig klarat 
mig. 
  Paul Barath, förbundsordförande i 
Kris, är kritisk mot hur kommunerna 
hanterade ärendet. Han framhål-
ler att byråkratin och velandet från 
beslutsfattarna kunde kostat John 
hans liv. 
  Han lyfter även fram att avhoppare 
inte behöver tjalla för att få skydd. 
Avhopparverksamheten syftar till 
att få bort personer från kriminalitet 
utan någon annan motprestation än 
att de lever hederligt. 
   –Om det krävts att någon ska bli 
angivare så hade Kris aldrig stöttat 
verksamheten, säger Paul. 
John är inget oskyldigt offer. Han 
var en grov kriminell som tagit till 
våld, sålt och missbrukat droger och 
mycket annan brottslighet. Men han 
är samtidigt en person som nu vill 
förändra sitt liv. En person som fram 
till en domstol satte ner foten, var 
fast i ett byråkratiskt moment 22. 
Men han gav inte upp. Detta borde 
var och en som vill förändra sitt liv 
komma ihåg. Så länge man kämpar 
finns hopp oavsett hur mörkt det är 
för tillfället ser ut att vara.

Text: Nina Silventoinen 
Foto: Joakim Berndes
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Ungdomshem Bärby

Vi skapar hållbara miljöer i betong

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Stöd till barn och unga med familjemedlem i fängelse
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KAJ LINNA OM SVERIGES STÖRSTA 
RÄTTSSKANDAL
Kaj Linna blev felaktigt dömd och satt frihetsberövad i 13 år, för 
det så kallade Kalamarksmordet. Kaj är den i Sverige som suttit 
längst frihetsberövad och sedan blivit frikänd 
   I december 2016 beviljades han resning och den 30 maj 2017 
försätts Linna på fri fot i väntan på domen som meddelades den 
15 juni samma år. Nu släpper han sin första egna bok ”Besökaren” 
som handlar om rättsprocessen och tiden i fängelset.
   –Det var jobbigt att skriva boken. Jag fick gå tillbaka till hur 
det kändes då, säger Kaj.

Det är en rak och tydlig berät-
telse om rättsprocessen och 
den långa fängelsetiden som 

varade i 13 år innan han tillslut blev 
frikänd. Man får känslan att Linna är 
arg när han skriver boken. 
  –Nej, jag var inte arg, men jag var 
tvungen återvända till känslan jag 
hade när allt hände.
  –Det hade blivit konstigt om jag 
skrivit boken i glada ordalag. Nu 
är jag glad och lätt som en fjäder 
däremot. Det är ju ingen humorbok 
direkt, säger han
Berättelsen pendlar mellan rätts-
processen och den långa fängelse-
tiden på de olika anstalterna han 
varit på. Det är också en känga mot 
kriminalvården och den undermå-
liga rättsprocessen som kantades av 
felaktigheter redan från första stund 
och till sista förhandlingsdagen. Men 
Kaj lyckades hålla sig på benen och 
inte falla in i någon likgiltighet som 
gjorde honom förlamad och inte 
orkade kämpa vidare. 
  –Jag visste, jag måste göra så här för 
att komma ut med hedern i behåll. 
Sitter du på kåken och blir helt tokig 
får du ingen resning. Man får aldrig 
sänka garden. 
  –Ibland kändes det som fängel-
sevistelsen var från en scen från en 
film. 
Kaj berättar om en scenfrekvens från 
filmen ”The name of the father” där 

huvudrollsinnehavaren Daniel Day –
Lewis blir helt tokig och lindar in sig 
själv med kassettband. 
  –Hade detta hänt i Sverige hade 
man fått en spruta och in i tvångcel-
len direkt jämfört med filmen där 
vakterna är förstående. Du får aldrig 
släppa garden i ett svenskt fängelse, 
då är det kört.
Kaj beskriver i boken om en rättslös-
het inne på anstalterna där han ger 
exempel på hur han själv kände sig 
förnedrad och var utsatt för många 
oförrätter.
 
 –Jag tappade förtroendet för krimi-
nalvården för länge sedan, säger han. 
Den  här  boken  
handlar  om  vikten  av  att  ”palla”  
att  sitta  oskyldigt  dömd, och om 
hur avgörande  det  är  att  inte  bli  
helt  tokig.  Den  handlar  om  nöd-
vändigheten  av  att  bita  ihop  och  
bedöva  sina  känslor,  för  det  var  
det  jag  gjorde, säger han.

Kaj kallades för besökaren av de 
andra intagna nar han kom till Kum-
laanstalten. 
  –De  första  åren  när  jag  satt  på  
Kumla  kallades  jag  för  Besökaren  
eftersom  jag  hela  tiden  var  
övertygad  om  att  jag  snart  skulle  
släppas. Det är anledningen till 
bokens titel, säger han och ler.

Men det blev mer än bara ett besök 
i  13  år  fick han sitta inlåst.  Ingen  
annan oskyldigt  dömd  har  suttit  
inlåst  längre.  I  alla  fall  ingen  som  
fått  upprättelse.  Detta  blev  ett  
historiskt  ögonblick.

Nu jobbar Kaj hårt för ett oberoende 
resningsinstitut. Han tycker det är en 
nödvändighet. Men han säger det är 
svårt övertyga politikerna.
 
 –Behovet är stort men politikerna 
är helt ointresserade. De tycker det 
blir för dyrt. Men hur dyrt är det inte 
att låsa in oskyldiga människor, säger 
han
  –Ingen ska behöva bli felaktigt 
dömd. Förbättrade brottsutredningar 
är väl ett steg i rätt riktning men 
det kan aldrig ersätta ett oberoende 
resningsinstitut.  

I dag lever Kaj Linna ett lugnt och 
stilla liv i Spanien med sin familj.  
Han kommer snart öppna ett litet 
hotell som han hoppas mycket på.

Text: Christer Renlid 
christer@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes
joakim@krisvagenut.se
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Retriever är ett kunskapsföretag som 
levererar beslutsunderlag till sina 
kunder genom deras tre affärsområ-
den; Mediebevakning och -analys, 
mediearkiv samt affärsinformation. 
  –Vi har kunder av alla storlekar 
och typer. Allt ifrån enmansföretag, 
skolor och bibliotek till internatio-
nella koncerner, säger Niklas Thel-
ning, Country Manager på Retriever 
Sverige

Företaget tog beslutet att inte ge 
sina anställda några julklappar i år. I 
stället skulle de skänka den summan 
som julklapparna kostade till någon 
organisation som försöker göra något 
bra i samhället. Bolaget har under en 
tid följt KRIS (Kriminellas Revansch 
I Samhället) arbete. När föreningen 
under Almedalsveckan stod upp 
mot nazisterna och bildade en ring 
runt dem under centerledaren Annie 
Lööfs tal i almedalsparken, var 
saken klar. 

Ingen blir lyckligare av en till 
brödrost eller badlakan 

–Vi tror många av oss i det stora hela 
har det ganska bra. Ingen blir lyck-
ligare av en till brödrost, badlakan, 
bluetooth-högtalarare eller någon 
annan typisk företagsjulklapp. Vi ser 
även att omvärlden blir allt mer po-
lariserad där allt mer extrema åsikter 
får ta plats och där de som inte alltid 
har det så lätt, eller av någon anled-
ning behöver stöd, inte alltid får det, 
säger Niklas.
Så om vi kan bidra till att hjälpa 
en organisation som arbetar för ett 
bättre samhälle ser vi det inte som en 
uppoffring, utan en möjlighet. Samt 
klart bättre ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv, förklarar Niklas.
   Retriever drivs av att förstå sina 
kunders omvärld. Men utöver deras 

normala sysselsättning såg de en 
möjlighet att även kunna påverka sin 
omvärld till det bättre. Företaget har 
visat stort engagemang och hängi-
venhet och lyssnar gärna på goda 
krafter som vill förändra samhället 
till det bättre.

KRIS arbetar mot antidemo-
kratiska krafter

För Retriever är det viktigt att alla 
deras investeringar ger effekt, vilket 
de anser attKRIS organisation gör. 
  –Vi såg KRIS som en organisation 
där dess medlemmar jobbar stenhårt 
för att gå från en belastning för sam-
hället till att istället bli en tillgång. 
Hur väl KRIS lyckas med det arbetet 
exemplifierades väldigt tydligt under 
Almedalsveckan och i synnerhet 
under Annie Lööfs tal. Då de på ett 
modigt, konkret och handfast sätt 
agerade mot de antidemokratiska 
krafter som ville störa demokratin, 
säger Niklas.

Retriever uppmanar fler före-
tag stödja KRIS

För KRIS är det betydelsefullt att 
ett företag av den storleksordningen 
som Retriever är, lovordar och tror på 
verksamheten. Föreningen sliter hårt 
och är opinionsbildare för en human 
och verklighetsanpassad kriminal-
politik. Föreningen tar också avstånd 
från rasism och främlingsfientlighet. 
Nu uppmanar även Retriever andra 
företag följa deras fotspår och stödja 
KRIS.
  –Efter fått lära känna KRIS lite 
mer på djupet och den faktiska effekt 
som deras arbete har, uppmanar jag 
fler företag stödja KRIS arbete. Om 
inte endast för det känns väldigt 
bra i hjärtat så även ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv. För när de 

lyckas med att vända någon från 
brottets bana blir den ekonomiska 
vinningen av detta gigantisk, vilket 
kommer privata näringsidkare såväl 
som staten till gagn, avslutar Niklas.

Text: Christer Renlid, 
christer@krisvagenut.se 
Foto: Pressbild, Retriever

FAKTA: DET HÄR ÄR RETRIEVER 

Retriever är ett kunskapsföretag som 
levererar beslutsunderlag till sina 
kunder genom de tre affärsområde-
nena; Mediebevakning och -analys, 
mediearkiv samt affärsinformation. 
De har kunder av alla storlekar och 
typer. Allt ifrån enmansföretag, skolor 
och bibliotek till internationella 
koncerner. 

Retriever drivs av att förstå kundernas 
omvärld för att kunna tillhandahålla 
just den informationen den enskilda 
kunden behöver för att kunna genom-
föra sitt arbete på bästa möjliga sätt. 
I nära 20 år har de lyssnat, bevakat, 
mätt och analyserat mediebilden och 
kokat ner komplicerad fakta till 
begriplig information som deras 
kunder kan agera på. Retriever har 
Nordens största analyskår i 
branschen och brinner för att leverera 
de bästa insikterna på marknaden.

Niklas Thelning
Sverigechef

Välgörenhet som julklapp
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Mitt liv började i en dysfunktionell 
familj, som jag kan tänka mig att de 
flesta av er kan identifiera er med. 
Beroende, psykisk sjukdom, krimi-
nalitet, gränslöshet och övergrepp 
var det som hela tiden omgav min 
verklighet. –”Din familj har ett tungt 
psykiskt arv.”, brukade jag få höra av 
alla instanser och behandlande verk-
samheter. Det fanns liksom ingenting 
att bygga på, ingen plats att ta mig 
tillbaka till, ingen tid där det hade 
varit lugn och ro och där jag hade 
fått utvecklas, glädjas och stärkas som 
barn. Det var nödlösningar, silvertejp 
och åtgärder som gällde under min 
uppväxt. Det handlade om habilite-
ring, snarare än rehabilitering i mitt 
fall.

Tidigt fann jag min väg in i bero-
endet. Trösten i det varma brödet, 
godiset och allt annat som jag kunde 
stoppa i min mage. Allt för att fylla 

det där tomrummet som fanns i mig 
redan som lite knatte. Det övergick i 
spel redan som 7-åring. Jag passade 
liksom aldrig in. Jag såg inte på livet 
som mina jämnåriga kamrater. Jag 
var överallt och ingenstans. Jag slogs 
med grabbarna på skolgården, top-
pade listan över kvarsittningar redan 
på lågstadiet, hade ont i magen inför 
varje kvartsamtal och kunde sitta i 
timmar och skala fram koppar från 
överblivna elkablar med min gula 
morakniv som jag hade fått av min 
far. Jag var helt enkelt lite annor-
lunda. Trodde jag. Tills jag fann min 
flock när jag började närma mig min 
tonår. Då fanns ni där, alla ni andra 
ungar som också kom ifrån dys-
funktionalitet. Rökrutan, specialun-
dervisning och mer tid i korridoren 
än i klassrummet var vägen genom 
högstadiet. Vem orkade bry sig om 
grammatik, när man hade fullt sjå 
att oroa sig över hur det skulle se 

ut i familjen 
när man kom 
hem? Inte jag 
i alla fall. Jag 
var fullständigt 
ockuperad 
av stress, oro 
och rädsla. 
Myndigheter 
hade redan 
börjat kopplas 
in. Problemet 
skulle lösas 
och det skulle 
”bli ordning” 
på mig. Jag 
skulle rättas in 
i ledet. Barn- 
& Ungdoms-
psykiatrin stod 
först på tur. De 
misslyckades 
brutalt. Det 
går liksom inte 
att medicinera 

bort själslig smärta. Beroendevår-
den var nästa aktör, men eftersom 
jag såg det som totalt omöjligt att 
inte få döva det som gjorde ont, så 
misslyckades även dom. Jag började 
bli det här ”hopplösa” fallet som 
ingen ville ta ansvar för. Instanserna 
började försöka skylla på varandra 
och vägrade att samarbeta. -Nej, hon 
är Landstingets ansvar. -Nej, hon är 
Kommunens ansvar. Hela tiden fram 
och tillbaks, fram och tillbaks. Jag 
sjönk djupare in i det kemiska bero-
endet och allt som det innebär. Jag 
var redan trasig, men slets ännu mer 
isär. Det var nu det var dags för dem 
att börja ställa en massa diagnoser 
och stämpla mig som mindre värd.

Många frågar mig idag hur jag har 
överlevt och mitt svar är alltid det-
samma, det gjorde jag inte. Jag dog 
när jag var 8 år. Jag gick sönder och 
stängde av. Under hela mitt liv har 
jag levt i någon form av ”överlevar”-
jag. Som i en bubbla av glas. 23 år 
inom psykiatrin, otaliga medicine-
ringar och diagnoser. Inlåsningar. 
Flera behandlingar inom miss-
bruksvård. Terapier. Bedömningar. 
Utredningar. Placeringar. Åtgärder. 
Utdömd av samhället. Listan går 
att göras lång, men för mig är det 
väsentliga i den här historien hur jag 
tog mig ur.

Jag skulle önska att jag hade ett 
enkelt svar. Att jag kunde rekom-
mendera någon mirakelkur för alla er 
som också kämpar, men jag har inte 
stött på någon sådan. Det jag däre-
mot har gjort är att lämna över min 
vilja och mitt liv i händerna på något 
annat. Något annat än mig själv och 
något annat än de myndigheter som 
ville fokusera på mina ”svagheter”, 
istället för på mina styrkor. Jag vände 
mig till människor som hade gått 
före, som hade funnit en väg ut ur 

DEBATT: Att fortsätta leva fast jag helst vill dö
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allt elände. Människor som lärde 
mig vikten av att ta ansvar för mitt 
eget liv och människor som vågade 
stå kvar när det smärtade som värst. 
Människor som dig och mig.

Jag mötte människor som visste vad 
livet handlade om, hur man bryter 
beroendet, hur man kämpar tillsam-
mans och hur man vågar gå från att 
bara överleva till att våga leva igen. 
Jag mötte människor som älskade 
mig tills jag vågade börja älska mig 
själv. Att stå kvar i denna process har 
varit det absolut mest utmanande 
och energikrävande som jag någon-
sin har upplevt i mitt liv. Smärtan i 
att bli till har varit bra mycket mer 
smärtsamt än att leva ett destruktivt 
liv, men jag fattade ett beslut om att 
jag ville leva och inte bara överleva.

Jag fattade ett beslut och har hållit 
fast vid det sen dess, oavsett vad som 
har hänt på resans väg.

Idag är jag 36 år och lever nykter, 
drog- och medicinfri. Jag studerar en 
yrkesutbildning på en Folkhögskola. 
Jag har gjort mig fri från alla över-
vakande och behandlande instanser. 
Jag har betalat av mina skulder och 
finns inte längre i några register. 
Det som för några år sedan bestod 
av medicinering 5 ggr om dagen, 
ständig övervakning, ingen möjlighet 
till återgång i arbetslivet och boende 
med personal, har bytts ut till att jag 
idag lever mitt liv som en fri kvinna. 
Och för det har jag många att 
tacka. Bland annat KRIS, 12-stegs 
programmet och alla er bröder och 
systrar!

Caroline Elfving
Studerande vid Stensunds folkhög-
skola och före detta missbrukare.

Detta är en debattartikel. Det är 
skribenten som står för åsikterna 
som förs fram i texten, 
inte Vägen UT.

Dawit Isaak är en svensk journalist som 
sitter fängslad i en cell på tre kvadratme-
ter i Asmara, Eritrea. Dawit Isaak sitter 
där enbart för att ha bedrivit journalistik. 
Utan att ha beviljats rättegång har han nu 
suttit fängslad sedan 23 september 2001.

Vill du stödja kampanjen  
för Dawit Isaaks frigivning?

Besök 
www.freedawit.com
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Trippelmördaren Ricard Nilsson slipper fängelset för att avtjäna sista ti-
den på livstidsstraffet i ett Halvvägshus. I slutet av 1999 åtalades Ricard 
Nilsson vid Klippans tingsrätt för mord, grovt rån och vapenbrott.
Han hade annonserat ut sin bil och fått napp av en bilhandlare på en un-
danskymd plats.

  Planen var att råna bilhandlaren. De stämde träff vid Forsmöllans rast-
plats utanför Klippan. Men mannen som kom inte ensam, utan hade med 
sig sin far och en vän till de båda.
Ricard Nilsson sköt ihjäl alla tre.

  Två dagar efter mordet greps Ricard Nilsson i sitt hem, efter att ett 
vittne sett honom vid mordplatsen.

RICARD NILSSONS FÖRSTA INTERVJU I FRIHET
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Rickard Nilsson har avtjänat 19 år av 
sitt livstidsstraff på landets tuffaste 
anstalter . Det sista året har han 
tillbringat både på Skänningeanstal-
ten utanför Linköping och nu senast 
Asptuna norr om Stockholm som 
har en lägre säkerhetsklass. Under 
fängelsetiden har han bloggat, gett ut 
böcker samt tagit ett flertal examina, 
bland annat i psykologi, sociologi, 
rättssociologi och rättsvetenskap.
I början av 2017 fick Ricard Nilsson 
sitt straff tidsbestämt till 30 år, vilket 
innebär att han kan bli villkorligt 
frigiven 2020. Men redan nu får 
han lämna fängelset för att bo på ett 
Halvvägshus som är en utslussnings-
åtgärd inom kriminalvården, i syfte 
att underlätta villkorlig frigivning.

Ricard Nilsson: ”Jag ångrar 
brottet men inte f
ängelsetiden”

Rickard berättar om tiden före brot-
tet hur han levde ett dysfunktionellt 
liv med stora skulder.
– Jag bar en mask som om jag vore 
en framgångsrik affärsman. Men jag 
hade stora skulder. Jag blev desperat 
när bilhandlaren inte hade några 
pengar och ville behålla masken som 
en tuffing – därför dödade jag tre 
personer, säger Nilsson
–  Jag var på en sådan destruktiv väg 
i livet att hamna i fängelse var enda 
alternativet. Hade jag inte begått det 
här brottet hade jag inte levt i dag. 
Tillhörde man inte min närmaste 
vänkrets så var jag helt skoningslös.
Efter rättegången förstod Ricard att 
han skulle bli dömd. Han bestämde 
sig snabbt han skulle utnyttja fängel-
setiden till något positivt.
–Min advokat sa åt mig, nu är det 
kört du kommer få livstid. Pap-
per och penna kommer jag alltid få 
tillgång till så jag började skriva och 
studera inne på anstalten, säger han

Startar en poddcast om 
sitt liv

Så fort Ricard blir frisläppt ska han 
starta en poddcast med tre andra 
personer. Podden ska handla om 
hans liv men tar även upp andra 
kontroversiella ännen inom brott och 
straff
–Den som lyssnar kommer få reda 
på mycket om mitt liv och varför 
det blev som det blev. Det kommer 
också medverka andra intressanta 
människor
–Jag har fått en andra chans och nya 
vänner den tänker jag ta till vara på. 
Jag vill inte svika någon, säger han. 

Första intervjun i frihet

I veckan släpptes han ut från Asptu-
naanstalten norr om Stockholm. Den 
stora grinden öppnades och Rickard 
kom ut med två stora väskor med ett 
leende på läpparna. Ricard berättar 
under intervjun
–Det är euforisk känsla att komma 
ut. Känns nästan surrealistiskt det 
här, säger han.
Rickard berättar han ska bo på ett 
halvvägshus den närmaste tiden.

”Leif GW Persson har haft 
fel många gånger”

Några månader innan han sköt ihjäl 
de tre männen utanför Klippan satt 
han häktad som misstänkt för mor-
det på turnéledaren Lelle Hidebrand.
Lelle Hidebrand var år 1999 turnéle-
dare för hårdrocksbandet Hammer-
fall. Den 25 januari spelade bandet 
på klubben Kartago i Sölvesborg 
och Lelle Hildebrand gick ut för 
att ta emot ett gage för en tidigare 
spelning. Hidebrand lämnade platsen 
i en bil och sedan dess har han inte 
synts till.

Den andre personen i bilen var 
Ricard Nilsson.
Själv hävdade Nilsson att han var 
oskyldig och att han släppt av Lelle 
Hildebrand sedan de talats vid i 
bilen. Han häktades dock i mars 
1999 som skäligen misstänkt för 
mord, alternativt dråp. Efter en vecka 
försattes han på fri fot.
Snart 20 år senare har Lelle Hilde-
brands kropp fortfarande inte anträf-
fats. Polisen utreder försvinnandet 
som ett mord och under åren har 
Ricard Nilsson, trots att han redan 
2001 avskrevs från utredningen, 
nämnts som misstänkt i samband 
med Lelle Hildebrands försvinnande.
Leif GW Persson har gjort uttalan-
den att han är säker på vem mörda-
ren är – och syftar på Nilsson
– GW har haft fel många gånger i 
sin karriär. Jag tycker han börjar bli 
gammal och gaggig.
Rickard undviker svara på frågor om 
fallet. Han vill heller inte spekulera i 
en alternativ gärningsman.
–Jag behåller mina tankar för mig 
själv om det här. Varje gång jag 
sagt något har jag bitet mig själv i 
svansen.

Text och foto: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se



Grundaren av Hemlösa.se heter Kavian Ferdowsi och han var själv hemlös under tre års tid. 
Kavian svor på att ge tillbaka till de utsatta i samhället om han någonsin skulle komma ur 
hemlösheten och det löftet har han hållit.

2010 startade han Hemlösa.se, en icke-vinstdrivande förening som än idag bedrivs utan några 
mellanhänder, vilket innebär att alla bidrag går oavkortat till arbetet med att hjälpa de hemlösa. 
Hemlösa.se jobbar för en vision att utrota hemlöshet genom metoder som Kavian själv, som 
hemlös, ansåg hade kunnat hjälpa honom. Därför ger vi hemlösa möjlighet att aktiveras och 
utvecklas, bl.a. via vårt kulturhus för hemlösa.

ANNONS

Hemlösa.se är en icke vinstdrivande förening som startades 2010. Verksamheten bedrivs utan några mellanhänder, vilket inne-
bär att alla bidrag går oavkortat till föreningens arbete med att hjälpa de hemlösa i samhället. Vi delar varje dag, 365 dagar om 
året, oavsett väder, ut mat till ca 800 hemlösa, ordnar trygga sovplatser, varma kläder, skor, mediciner, tandborstar samt köper 
sovsäckar till hemlösa m.m. Vi har även fått möjlighet att etablera ett kulturhus för hemlösa mitt i Stockholm. Genom dess olika 
aktiviteter kan hemlösa få hjälp tillbaka till samhället.

Made by Homeless was started by the same people that runs the non-profit organi-
zation Hemlösa.se. A large portion of the profits made on this website is donated to 

Hemlösa.se in order to fight poverty, homelessness and orphan children.

50% of the profits made through Made by Homelss goes to the non-profit organiza-
tion Hemlösa.se. Kavian Ferdowsi, the founder of Hemlösa.se and a former home-

less, is the creator of the trademark Made by Homeless.

https://madebyhomeless.se



Från 
riksdagsval till 
Melodifestival.

Livet består av oändligt många val. Stora  
som små, viktiga och triviala. Allt från 
dagens outfit till vem du väljer att dela 
ditt liv med. Friheten i att själv välja hur du 
lever ditt liv är något vi i Sverige ofta tar 
för givet. Rätten att älska vem du vill. Att 
forma dina egna åsikter och sedan uttrycka 
dem fritt. Rätten att rösta på vad du vill, 
oavsett om det handlar om partipolitik eller 
schlager. Det är precis så vi vill att det ska 
fortsätta vara.

Vi försvarar Sverige och allt som Sverige 
står för. Vår demokrati och våra fri- och 
rättigheter som yttrandefrihet, jämlikhet 
och rösträtt. Men det handlar också om ditt 
liv och din vardag. Om alla de små val du 
gör varje dag och din fortsatta rätt att göra 
dem, i fred. Här och nu utför vi spanings-
uppdrag på land, upptäcker och avvisar 
kränkningar i luften, till havs och på nätet. 
Dygnet runt, året om. Så att livet kan  
fortsätta som vanligt.

Se hur vi låter Sverige vara i fred på forsvarsmakten.se/ifred

ANNONS
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KRIS SÖDERTÄLJE

KRIS i Södertälje har många drivna människor som 
gjort föreningen till en kraft att räkna med i staden. 
Genom att interagera arbetet med unga såväl som 
vuxna, så är man en tillgång för att få folk att gå vidare. 
Inte minst har musiken och kulturen varit till hjälp. 

EN LÄNK MELLAN UNGA OCH VUXNA

KRIS Södertäljes medlemmar har 
samlats på nedervåningen av det 
gamla IOGT-NTO-huset i Sö-
dertälje. Det är livat och munter 
stämning samtidigt som det pågår en 
intensiv planering. Just nu har Unga 
KRIS ett camp och till helgen blir 
det invigningsfest av KRIS Södertäl-
jes lokaler. Numera förvaltar nämli-
gen föreningen IOGT-NTO-huset 
vid Övre Torekällsgatan. 

Jacob Fraiman, Anders Wätterstam 
och Jan Ukkolin sitter vid ett bord 
och diskuterar bland annat inköp av 
tv-spel inför en Fifa-turnering (det 
vill säga tv-spelsversionen). 

Jacob Fraiman, som har hand om 
den dagliga verksamheten, förkla-
rar senare vad det var som lockade 
honom till huset. Det var under hans 
engagemang i KRIS Stockholm. 
Han hade blivit inbjuden av Unga 
KRIS som då höll ett läger.

– Jag tänkte ”Shit! det är jättestort 
och jättenära centrum, säger han. ” 
Det här huset hade man kunnat haft 
som KRIS-lokal.” 

Och så blev det.

Södertälje är känt för många saker. 
Det är hemstad för lastbilstillverka-
ren Scania, fotbollslagen Assyriska 
och Syrianska, basketbollaget Söder-
tälje Kings, med sina elva SM-guld 
och så ska man givetvis inte glömma 
Södertäljesonen Björn Borg.

Men under 00talet var det en annan 
sida av Södertälje man fick se i me-
dia. Den organiserade brottsligheten 
hade tagit makten över staden, skrev 
man. Genom ett omfattande myn-
dighetsgemensamt arbete, som inte 
setts i Sverige förut, fick man dock 
det kriminella överskiktet på fall. 

Men även om läget har lugnat sig 
är arbetet inte klart. Det gäller att 
finnas där för dem som vill lämna sin 
gamla livsstil och för de unga som är 
på väg att lockas dit. Jacob Fraiman, 
verksamhetsledare, KRIS Södertälje, 
berättar hur han försökt etablera en 
KRIS-förening i staden.

Han kom först i kontakt med KRIS 
på Österåker, men efter att lyckats 
få en vårdvistelse i Södertäljestads-
delen Ronna i fyra månader fick han 
praktik, vilket senare ledde till en 
anställning. Då började en intensiv 
pendling mellan Ronna och Söder-

malm. Varje dag, förutom på helger, 
gick han upp tidigt och kom hem 
sent. Det var långa dagar med långa 
pass. I samband med detta började 
han kontaktas av Unga KRIS, han 
intresserade sig för deras arbete, 
samtidigt kom tankarna på att starta 
en förening i Södertälje.

– Sen visste jag inte om det skulle 
bli KRIS eller Unga KRIS, säger 
han och fortsätter: Jag tyckte jag var 
intresserad av båda arbetena. Både 
av folk som gått hela vägen och varit 
tunga kriminella och missbrukare, till 
folk som kanske är på väg in. Jag är 
intresserad av alltihop. Från att jobba 
förebyggande till att jobba med äldre 
livsstilskriminella.  

Efter inbjudningen av Unga KRIS 
till IOGT-NTO-huset tog han 
kontakt med kommunen, som sa nej 
i början. KRIS Stockholm stöttade 
dock honom och betalade hans lön, 
då han i gengäld fortsatte arbeta för 
dem. Han talade med IOGT-NTO 
som var öppna för att upplåta ett 
kontor till honom, trots att han inte 
hade pengarna i början. De skulle 
komma sen.
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Efter ett år hade de råd att ge Jacob 
en hel anställning för Södertälje-
föreningen. I början jobbade han 
och Anders Wätterstam mycket 
tillsammans, som har mycket hand 
om det administrativa. En sida av 
föreningslivet som många glömmer 
menar han.

– För att få en förening att fungera 
så ska du ju betala skatter, arbetsgi-
varavgifter och försäkringar, säger 
Anders. Det är inte bara att tycka att 
”Nej, jag vill ut och hjälpa ungdomar 
istället”. Det är behjärtansvärt, men 
det är mycket som ska funka.

Under tiden kom nya människor, va-
rav några gick vidare. En kille sökte 
sig till kyrkan, medan en annan gick 
tillbaka till sitt gamla liv. När han 
avled gick föreningsmedlemmarna 
på begravningen. 

Efter en tid kom Robert Lyck. Jacob 
märkte att han var en driven män-
niska med mycket idéer, så de kom 

bra överens. Han har varit med i 
KRIS Södertälje i två år och är nu 
ordförande för föreningen. 

Han beskriver föreningens ar-
bete med bland annat anstalts- och 
häktesbesök. Det handlar om fyra 
personer som besöker häktet i Hud-
dinge och anstalten Hall. De gör 
både samtal i den öppna delen av 
häktet och enskilda samtal. 

– Där kan vi börja bygga upp en bra 
kontakt med en intagen som vill 
kliva av sitt gamla liv, säger Robert 
Lyck. Så när han muckar kommer vi 
och hämtar den här personen. Istället 
för att hans gamla vänner kommer 
och hämtar och ska fira.

Robert beskriver också arbetet efter 
muck. Hur föreningen hjälper till 
med att följa med till Arbetsför-
medlingen, hur vissa blir anställda av 
föreningen, hur man så gott det går 
försöker ordna med boende. 

– För det är när du kommer ut som 
ditt straff börjar egentligen, säger 
Lyck. Man börjar inte ens på ruta 
noll. Man börjar på ruta minus.

Den som går ut skolan har ändå en 
utbildning och kan blicka framåt, 
säger han. Den som muckar måste 
klura ut problemen i sitt liv. Boende, 
utbildning, skulder, körkort…

– Sen när du väl gjort det kan du 
börja på ruta noll och i slutändan 
betala tillbaka till samhället i form av 
skattepengar, säger Lyck. Den största 
vinsten av allt.

KRIS Södertälje består av fyra 
anställda och ytterligare personer 
på praktik. Jan Ukkolin, som sitter i 
styrelsen och jobbar ideellt för för-
eningen, förklarar vad häktesbesöken 
ger honom:

– Jag mår bra efter att jag varit på 
häktet, säger han. Man har hjälpt 
någon att prata av sig och planera 

Foto: Matthias Matsson
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framtiden. Framför allt gillar jag 
känslan av att man ger tillbaka något.

Vad som utmärker KRIS Södertälje 
är dock hur föreningen lyfter fram 
musiken och kulturen och arbetet 
med ungdomar. Efter att Unga KRIS 
08 upplöstes frågade Unga KRIS-
förbundet om inte Södertälje kunde 
fortsätta verksamheten. Så numera 
sitter Unga KRIS 08 i samma lokaler 
som KRIS Södertälje, men också 
kansliet för hela Unga KRIS. Jacob 
Fraiman är verksamhetsledare för 
ungdomsföreningen, tillika ordfö-
rande. Han förklarar tankegångarna:

–  Det bästa sättet att uttrycka det 
är att vi jobbar med dem som är på 
väg in i det och de som har varit där 
och tagit sig därifrån, säger Jacob 
Fraiman. Det är så vi jobbar här i 
Södertälje.

I källaren av IOGT-NTO-huset 
finns därför en studio. Föreningen 

har också haft besök av en casting 
för en större filmproduktion samt 
låtit ungdomar delta i musikvideoin-
spelningar.

Musiken kan vara en ingång för att 
dela med sig av erfarenheter man 
annars inte vågat uttrycka: 

– Många kan ha svårt att prata om 
hur de har det, hur det känns, säger 
Anders Wätterstam. I texterna är det 
ett annat forum att uttrycka det i.

– Det är därför många rapare är arga, 
säger Jacob Fraiman. Jag har också 
varit rapare, jag har också skrivit 
texter, så jag vet. Det var mitt sätt 
att bearbeta min kusins död, att min 
pappa hamnade i fängelse. Då fick 
jag ut det. 

Sen finns det visserligen kritiker 
som har synpunkter på det vissa av 
artisterna rapar om. Men Jacob säger 
att det är bättre att de är nyktra på en 

scen en lördagskväll, än att de är ute 
och slåss eller bränner bilar. 

Under eventen, såsom den invig-
ningsfest de Jacob, Anders och Jan 
suttit och planerat, kommer folk från 
Stockholms alla förorter och det 
blir aldrig något problem. Det ska 
sägas att det finns en fördel med att 
huset vid Övre Torekällgatan ligger 
i centrum och inte Södertäljes mer 
drabbade områden: det är neutral 
mark. Men sen är det trots allt KRIS 
event:

– Alla som kommer hit, kommer hit 
för att de vill förändra sitt liv, säger 
Anders Wätterstam.

Text: Matthias Matsson

Foto: Matthias Matsson
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SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

A W Catharina Wikloff 
Advokatbyrå 
Göteborg

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Aurora Innovation AB 
Uppsala

Baga Water Technology AB 
Karlskrona

Bandhagens Glasmästeri 
Bandhagen

BCR Platcon Byggnads AB 
Helsingborg

Belisol AB 
Spånga

Bildelen AB 
Vara

Bufab Kit AB 
Värnamo

Bula AB 
Umeå

Ca Ry Camping 
Skärholmen

Café Charm AB 
Sundsvall

Castenbäck AB 
Stockholm

Collinder Märksystem AB 
Lomma

Datub AB 
Uppsala

Degerfors Laboratorium AB 
Degerfors

Ekonomikontoret J & J AB 
Stockholm

Ellapark Elkonsult AB 
Täby

Eventuellt i Vadstena AB 
Vadstena

Farsta stadsdelsförvaltning 
Farsta

Fastighetsägarna Stockholm 
Stockholm

FG Måleri Service 
Skogås

Fotograf Per-Olof Svensson 
Dalsjöfors

GEO-Gruppen i Göteborg AB 
Göteborg

Glasteknik i Emmaboda AB 
Emmaboda

Gro Innovations Labs Holm AB 
Lidingö

Haimdagar Tidskrift & Förlag 
AB 
Lärbro

Hansson & Ekman Isolering AB 
Uppsala
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Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

Hestasnickeri AB 
Vänge

Hotell Drott i Norrköping AB 
Norrköping

HTSM AB 
Åkers Styckebruk

Irene Ekstrands Blommor AB 
Bandhagen

KDT i Kristianstad AB 
Kristianstad

Lampbolaget A. Häggroth AB 
Bandhagen

Limträ Teknik AB 
Falun

Mariestads Kommun 
Mariestad

Max Den Fantastiska AB 
Uppsala

MK Juvel 
Malmö

Nacka Församling 
Nacka

NIB Programmering AB 
Heberg

Nora Finmekaniska AB 
Nora

Nytt Hem AB 
Örebro

Nässjö Kommun 
Nässjö

O. Sundström AB 
Partille

Office Document Halland AB 
Halmstad

Oppunda VVS-Service AB 
Katrineholm

Orsa Kommun / Kik Info 
Orsa

Orust Fartygsservice AB 
Henån

Panel och List i Älvsered AB 
Älvsered

Papegojkort Leif Ekberg AB 
Huddinge

Paravida AB 
Stockholm

Prodib AB 
Eskilstuna

Schunk Intec AB 
Södertälje

SEA Kållered AB 
Våröbacka

Shesea Cargo i Falköping AB 
Falköping

Sjöfors Skogsservice AB 
Eriksmåla

Sjölins Smide AB 
Hudiksvall

SKIFU 
Sundsvall

Skärholmens Församling 
Skärholmen

Sundcom AB 
Höllviken

Sveningssons Mark & 
Anläggning AB 
Jönköping

Svennes VVS 
Kolmården

Svenska Haland Teknik AB 
Spånga

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

Säters Kommun 
Säter

T. Vespä Transport AB 
Salbohed

TMA-Bilar i Stockholms 
Län AB 
Ljusterö

Ulricehamns Kommun 

Ulricehamn

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Upplands Bro Kommun 
Bro

Vadstena Färg AB 
Motala

Varbergs Revisionsbyrå AB 
Varberg

Wasa Sweden AB 
Fjugesta

Wibergs Åkeri i 
Uppsala Väsby AB 
Arlanda Stad

Wickman Wind AB 
Burgsvik

Vimala Creative AB 
Sollentuna

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

Västerås Stift 
Västerås

XL Bygg Hans Anders 
Simrishamn

Åhus Snickarboa 
Åhus

Vision Omsorg AB 
Norrköping

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

Östhammars Kommun 
Östhammar



KORSORDET

VINSTPLAN
1:a pris - 3 kartor, 30 st frimärken 
2:a pris - 2 kartor, 20 st frimärken  
3:e pris - 1 karta, 10 st frimärken 

Det tre (3) första rätta dragna vin-
narna vinner enligt 
prisplanen ovan. 

KRIS Halmstad sponsrar även 
med 60 stycker frimärken som är 
fördelade på 20 per vinnare. 

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

Ditt svar behöver vi senast den: 
1:a februari 2019. 

Svaret ska skickas till:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

Korsord: © Ulf Fransson

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

Skicka in senast 1:a februari 2019
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På Frälsningsarméns sociala cen-
ter och akutboenden för hemlösa i 
Stockholm och Göteborg upplever 
personalen att det är ett ökande antal 
hjälpsökande i de yngre åldrarna. 
Personalen möter också fler och fler 
kvinnor som söker hjälp, det är kvin-
nor som är väldigt utsatta, som har 
missbruksproblem och i många fall 
har de utsatts för brott.
  – De är väldigt skygga, så det är 
komplicerat, säger Per-Uno Åslund. 
Våra kuratorer kan göra en oros-
anmälan till socialen, men vill inte 
kvinnorna det så blir det svårt.

Heroinmissbruket har ökat bland de hemlösa och hjälpsökande, såväl i 
Göteborg och Stockholm som i mindre städer. Den dystra rapporten kom-
mer från Frälsningsarméns nya lägesrapport över hemlösheten i Sverige. 
  – Bristen på avgiftningsplatser är en bidragande orsak till att fler ham-
nar i hemlöshet,  säger Per-Uno Åslund, Metodstöd för sociala institutio-
ner på Frälsningsarmén 

Heroinmissbruket kryper ner 
i åldrarna

Bland de hemlösa och hjälpsökande 
har även användande av narkotiska 
preparat ökat. Främst är det heroin-
missbruk, som personalen stöter på. 
Både i Göteborg och i Stockholm, 
men även i andra mindre städer. I 
Göteborg vittnar personal och ku-
ratorer om hur det flödar av droger 
och hur droganvändandet ökat. De 
ser också en ökad andel av återfall till 
missbruk.
   –Det är svårt att få in personer på 
avgiftningsvård idag, Det finns stor 
brist på resurser hos dem som bedri-

ver avgiftningsvård och det finns inte 
plats för alla behövande. Konsekven-
sen blir att fler blir fast i missbruk 
och hemlöshet, menar Per-Uno.
 –Om fler fick möjlighet att ta tag 
i sitt missbruk skulle det bli lättare 
att lösa deras boendesituation och 
färre skulle drabbas av hemlöshet.  
Heroinmissbruket kryper också ner 
i åldrarna vilket är bekymmersamt. 
Alkoholkonsumtionen har minskat 
men ökar bland andra droger, fort-
sätter Per-Uno

Heroinmissbruket ökar bland hemlösa
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Hemlösa får svårt komma 
ifrån ett missbruk

På Frälsningsarméns Sociala Center 
vid Hornstull för man inte detalje-
rad statistik om besökares ålder och 
annat, om de inte samtidigt söker 
mer hjälp från till exempel kuratorer. 
Men verksamhetschef Bodil Nils-
son uppskattar andelen besökare på 
centret med någon form av miss-
bruksproblem till mellan 85 och 90 
procent av besökarna. Det kan då 
vara alkohol eller någon annan drog. 
Genomsnittsbesökaren på centret 
är en man i 55-årsåldern med ett 
blandmissbruk och som ofta är 
hemlös.
  – En väldigt viktig iakttagelse är att 

de som missbrukar intar idag större 
mängder missbruksmedel och är i 
avsevärt sämre skick än för några år 
sedan, säger Bodil Nilsson

 Peter var hemlös ”Jag knarka-
de för att stänga av känslorna”

Är du både drogberoende och hem-
lös minskar dina chanser radikalt 
komma ifrån ett missbruk. Det är 
svårt bli motiverad sluta med droger 
utan någon bostad. Att behöva sova 
i trappuppgångar och på tillfälliga  
härbärgen är ingen optimal lösning 
för att tillfriskna från ett beroende.  

Han var hemlös och beroende av 
heroin. Peter heter egentligen något 

annat, han vill vara anonym. 
  –Att inte kunna ta vägen någon-
stans att alltid vara på sin vakt för 
att inte bli rånad eller misshandlad 
är jättejobbigt. Samtidigt krävde 
socialtjänsten att jag skulle lämna 
urinprover och söka jobb för att de 
skulle hjälpa mig. 
  Peter blev erbjuden tillfälliga boen-
de på olika härbärgen ibland. Dessa 
härbärgen kallades för lågtröskelbo-
enden och de flesta som bodde där 
missbrukade inne på boendena. Peter 
berättar att ingen som bodde där var 
särskilt intresserad av att bli drogfri. 
  –Det är en hopplös situation att 
komma vidare om du tvingas leva på 
det sättet. Det är dessutom svårt få 
en plats på en avgiftning. Och skulle 
man få en plats och bli avgiftad, vad 
händer då när man kommer ut om 
bostadssituationen inte förändras, 
säger han.

Fängelset och KRIS blev 
räddningen

Det slutade med att Peter dömdes 
till fängelse och vid tidpunkten för 
frigivandet fick han kontakt med 
Kriminellas Revansch I Samhället 
(KRIS) som hjälpte honom och i 
dag är han drogfri och bor i en egen 
lägenhet. Tyvärr slutar inte alla histo-
rier lika lyckligt för alla. 

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se

Fakta om hemlöshet
 
• 24 000 barn har föräldrar som 
lever i hemlöshet (ökning med 
60% sedan 2011)
• 64% av de hemlösa är män (en 
minskning)
• Andelen kvinnor som lever i 
hemlöshet ökar. (900 fler än år 
2011)
• 33 000 lever i någon form av 
hemlöshet
• Antal hemlösa som lever ”på 
gatan” har ökat med 400 perso-
ner eller 130% sedan 2011
 
Källa: Socialstyrelsens  
(rapport november 2017)
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Leif Axmyr var den svensk som suttit 
i fängelse längst i modern tid – 34 år 
för ett mord. I maj 1982 begick Leif 
Axmyr det dubbelmord på Brynäs 
i Gävle som resulterade i över tre 
decennier i fängelse. 
  Han blev frigiven i juni 2016 och 
har sedan dess varit bosatt i Halm-
stad. Natten till den 11 oktober 
hittades Leif Axmyr död i sitt hem 
i Halmstad. I dag begravdes Axmyr 
St.Katarinas kapell i Halmstad. Han 
blev 80 år.
   –Han hade det kämpigt sista tiden, 
säger Axmyrs brorsdotter Camilla.

Det blev ett känslosamt avslut med 
några fina tal under begravningen. 
Axmyrs närmaste familj och vän-

Här tar vännerna farväl av Leif Axmyr
ner var på plats för att ta farväl. Leif 
Axmyrs brorsdotter Camilla höll 
ett känslosamt tal och flera av hans 
favoritlåtar spelades under ceremo-
nin. Efter jordfästningen begavs sig 
flera deltagare till KRIS – Halmstads 
lokaler för att dela gamla rövarmin-
nen de haft ihop med Leif.

Brorsdottern: Jag är glad han fick dö 
på utsidan

Camilla berättar om sin tacksamhet 
för den hjälp Leif fick av Paul Barath 
och Per -Uno Fransson på KRIS när 
han frigavs efter 34 år i fängelse.
–Utan deras hjälp hade han aldrig 
lämnat fängelset levande.  Han hade 
ingenting att komma ut till efter 
sitt långa fängelsestraff. Men KRIS 
såg till att han fick en bostad och en 
meningsfull sysselsättning

Hade svårt att anpassa sig

Men efter något år föll han tillbaka i 
gamla beteenden och började dricka 
alkohol. Enligt vännerna blev han 
ofta utnyttjad av så kallade  ”vänner” 
Leif trodde alltid gott om alla. Han 
isolerade sig mer och mer från sunda 
kontakter. Det blev några incidenter 
med polisen men han klarade sig 
från att bli dömd på nytt.

–Jag var ofta hemma hos honom för 
att hjälpa till och stötta honom på 
alla sätt, säger Camilla. Leif var en 
speciell person av den gamla stam-
men kriminella. Problemet var att 
samhället hade förändras när han 
frigavs, men han var kvar i det gamla. 
Det blev en tuff tid för honom.

Avskräckande exempel

Leif Axmyr var redan innan dub-
belmordet en känd fängelsekund. 
Hans liv präglades av olika typer av 
brottslighet. Nu hoppas Camilla att 
hans kriminella liv blir ett avskräck-
ande exempel

Text och foto: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se

En plats för möten

Välkommen!

Lena Jönsson leg Tandläkare AB
God tandvård i hemma miljö spec tandvårdsrädda. 
God kvalitet på tandvården.

Lena Jönsson
Telefon: 0723 - 17 40 88 
E-post: tdl.lena@telia.com
Webb: www.ljab.se

Vi har alltid jouren för egna patienter. 

Leg. tandläkare
Storgatsbacken 21 C
331 30 VÄRNAMO

ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället ANNONS
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Efter en våldsam biljakt som pågått från Duvbovägen mot 
Bromsten, via Spånga busstorg och Bergslagsvägen – får polisen 
stopp på en silverfärgad Mercedes kombi. Polisen kunde inte i sin 
vildaste fantasi förställa sig vad bilstoppet skulle leda dom till. 
I anslutning till ingripandet gör polisen en husrannsakan i 
lägenhet i Sundbyberg och hittar 26,5 kilo amfetamin utspritt på 
lakan på ett vardagsrumsgolv. Runt högen med knark står 20 
byggfläktar som använts för att torka amfetaminet.

  –Det har blivit lugnare nu, säger poliskommissarie 
Stephan Klernan.

Att komma åt den grova brottslig-
heten och skapa trygghet i utsatta 
områden är polisens främsta mål. 
Polisen har jobbat långsiktigt under 
många år för att kunna kartlägga kri-
minella grupperingar i Järvaområdet. 
I oktober inleddes rättegången mot 
tio personer för synnerligen grovt 
narkotikabrott och synnerligen grov 
narkotikasmuggling. Rättegången 
i Stockholms tingsrätts säkerhets-
salar beräknas vara klar i slutet på 
november.  Ligan ska bland annat 
ha använt 15-åringar som kurirer 
och misstänks för inblandning flera 
uppmärksammade mord. I början på 
2017 började skjutningarna i Stock-
holm öka till antalet bland unga 
kriminella.  
  Det var 19 personer som sköts till 
döds under 2017, nio stycken av 
mordoffren var från Järvaområdet. 
Det har främst handlat om två grup-
peringar som slagits mot varandra 
och deras sympatisörer.

  De första dödsskjutningarna 
kopplade till gängkonflikten var 
redan 2015 efter det har konflikten 
förvärrats.
I den utredning som föranleder rät-
tegången som inleds nu är bevisläget 
gynnsamt, vi har mängder med 
teknisk bevisning, inte bara i form 
av dna från de åtalade, utan även 
andra beslag. Straffvärdet på de här 
mängderna narkotika är väldigt högt, 
konstaterar polisen.
 
Knarkhandeln - drivkraften 
till det ökade våldet 

Enligt poliskommissarie Stephan 
Klernan handlar det om unga perso-
ner med stort våldskapital.
  –Ju större våldskapital  och ju större 
del av kakan man tar, desto bättre 
möjligheter har dom att göra ett 
bättre arbete. Dom har haft kontak-
ter med personer i andra länder och 
även använt minderåriga kurirer för 

att frakta narkotikan. Men det är 
inte unikt på något sätt. Vi ser den är 
modellen på andra platser i Stock-
holm också där kriminella ungdomar 
snabbt byggt upp en organisation på 
det här viset, säger Klernan.
  –Men vi kan också se när vi frihets-
berövar personer med stort våldka-
pital och som är inblandade i många 
konflikter, en dämpande effekt på 
personer runt omkring dem. Det blir 
lugnare och våldet minskar.
  Enligt Stephan Klernan har det 
efter sommaren 2018 varit en period 
som varit mycket lugnare. Detta är 
en tydlig effekt av frihetsberövandet 
av de som nu står åtalade för narko-
tikabrott i tingsrätten.

Mängden narkotika är inget 
anmärkningsvärt 

Även om stora mängder narkotika 
tagits i beslag i utredningen som 
nu föranleder rättegången mot tio 

STORA KNARKBESLAG 
HEJDADE GÄNGVÅLDET
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personer så är arbetet mot narkoti-
kahanteringen snarast ett verktyg för 
att komma åt den grova brottslighe-
ten i kriminella nätverk.
  – Inflödet av narkotika är stort. 
Mängden narkotika är ibland av un-
derordnad betydelse. Det smugglas 
inte containers av narkotika i landet 
på olika håll. Vårt mål är att komma 
åt den grova brottsligheten runt om-
kring och stoppa det grova våldet.
  Sammanlagt har drygt 28 kilo am-
fetamin, 2 hekto kokain, drygt 4 kilo 
cannabis och drygt 4 kilo MDMA 
(ecstasy) har tagits i beslag i utred-
ningen kring de åtalade personerna 

Ny vapenlagstiftning – ett 
steg i rätt riktning

Den nya generationen kriminella an-
vänder vapen i all större utsträckning 
än tidigare. Tillgången på vapen har 
förändrat den strukturella kulturen. 
Det behöver inte nödvändigtvis 
handla om allvarligare meningsskilj-
aktigheter, Det har blivit en trend att 
skjuta och det kan handla om någon 
tusenlapp, eller att någon har varit 
med någon annans flickvän. Många 
ungdomar i gängen 
går omkring med 
skottsäkra västar 
och skarpladdade 
vapen. 
  Det var en omfat-
tande straffskärp-
ning som ägde rum 
vid årsskiftet, när 
den nya vapenlag-
stiftningen började 
gälla. Minimistraffet 
för grovt vapen-
brott fördubblades 
– från ett till två 
års fängelse. Det 
innebär bland annat 
obligatorisk häkt-
ning av misstänkta, 
vilket setts som en 
viktig del i kam-
pen mot de många 
skjutningarna inom 

kriminella miljöer.
  –Den nya lagstiftningen är bra. 
Det är ett konkret verktyg i arbetet 
mot tillgången av vapen. Om du går 
beväpnad, du har skyddsväst och 
skarpladdat vapen på stan. Då blir 
effekten  tydligt från lagstiftaren. Du 
blir häktad och kommer få sitta där 
fram till rättegången och sedan blir 
du dömd med fängelse som påföljd, 
säger Klernan
  –Det sänder också signaler, det 
här tolererar inte samhället. Det är 
ett bra verktyg för oss när vi arbetar 
med gängen som skjuter på varandra, 
säger han vidare.

Tullverket: ”Hjälper inte oss”
Den nya straffskärpningen för 
vapenbrott hjälper inte tullen att 
bekämpa de våldsbenägna gängen. 
Lagstiftningen gäller inte för smugg-
ling. För Tullverket gäller helt andra 
regler. Myndigheten upplever ingen 
vinst med den nya lagen i arbetet 
mot vapensmuggling. Anledningen 
till tullverkets kritik är minimistraf-
fet för vapensmugglingen är för lågt. 
Vid narkotikabrott har Tullverket 

rätt att hämta in teledata, men inte 
vid vapensmuggling.
  – Vi har inte rätt att ta in tele-
fondata på samma sätt eftersom 
minimumstraffet är för lågt. Det 
måste upp till en nivå på minst två år 
för vi ska kunna utnyttja det verk-
tyget fullt ut, säger Jesper Liedholm 
tidigare Tullverkets underrättelse-
tjänst, numera pressekreterare vid 
myndigheten.

Regeringen utreder

Tullverket har under året riktad hård 
kritik mot den gällande lagstiftning-
en angående smuggling av vapen. 
Finansdepartementet, som Tullverket 
ligger under, ser över en straffhöjning 
för vapensmuggling, liknande den 
för vapenbrott. Tullverkets befogen-
heter i samband med smuggling av 
vapen och explosiva varor ska stärkas. 
Något resultat från utredningen har 
ännu inte presenteras -men väntas 
vara klart i juni 2019.

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se

Foto: Polisen
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Nu har KRIS Södertälje tilldelats en 
fin utmärkelse  av Södertälje kom-
muns lokala 5i12-pris. Det delas ut 
varje år till personer eller organisa-
tioner som arbetar för att minska 
motsättningar mellan människor 
från olika kulturer, rapporterar SVT 
Södertälje

Det blev (Kriminellas Revansch I 
Samhället) KRIS Södertälje som 
drog det längsta stråt och fick det 
hedervärda priset.

–Det var extra roligt att ta emot 
priset här utanför tingsrätten i Sö-
dertälje där många av oss har suttit 
häktade och åtalade, säger Robert 
Lyck från KRIS Södertälje, till 
SVT Södertälje

Robert Lyck och Jacob Friman 
berättar även för Vägen UT att sam-
arbetet med kommunen, Länstid-
ningen, Telgekoncernen och polisen 
har varit en stark bidragande orsak 
till att KRIS –Södertälje fått priset.

–Vi är ganska nya i föreningslivet i 
Södertälje. Vi har på kort tid uppar-
betat många kontakter. Det är många 
som följt vårt arbete och vi har blivet 

sedda av många. Att bryta segratio-
nen är en viktig del av vårt arbete, 
säger Robert.

Enligt 5i12-rörelsens hemsida har 
priset i år ett antivåldsperspektiv: 
”Mot våld, hat och hot”.

Alla ska vara en del av 
samhället  

Södertäljejuryns motivering lyder: 
”Genom ett inkluderande arbete i 
toleransens anda månar man om att 
få Södertäljebor oavsett ursprung att 
bli en del av samhället. För förmå-
gan att åter leda rätt – där felsteg på 
felsteg ledde snett”.

Årets jury består av Elof Hansjons, 
kommunalråd, Marita Lärnestad, 
kommunalråd i opposition, Stefan 
Hollmark, vd Telge, Mikael Al-
fredsson, kommunpolis, Rickard 
Sundbom, stadsdirektör och Tomas 
Karlsson, politisk redaktör på Läns-
tidningen i Södertälje.

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se
Foto: Anders Wätterstam

KRIS SÖDERTÄLJE FÅR 5i12-PRISET 
FÖR SITT ANTIVÅLDSARBETE
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SIS LVM-Hem Rebecka/Ekebylund

AB Peter Westöö 
Limhamn

Adaptus Rehab AB 
Kristianstad

Aviko Norden AB 
Helsingborg

Baggium Balanshem 
AB 
Malmö

Betongtjänst i 
Vassmolösa AB 
Vassmolösa

Caco Stormarknad i 
Skövde AB 
Skövde

Enerwex AB 
Växjö

Fridströms Måleri AB 
Norrköping

Friska Hus i Stockholm 
AB
Skogås

Grindstolpen AB 
Uppsala

HP Åkeri AB 
Gävle

Ikea IT AB 
Helsingborg

Infrastruktur i Umeå 
AB
Umeå

Ljung & Sjöberg AB 
Stockholm
LM Maskinuthyrning 
AB 
Stenkullen

Lucky 21 Casino AB 
Mölnbo

Mediateknikerutbild-
ningen MTU AB 
Linköping

Misa AB 
Solna

Misu AB 
Norsjö

Niels Kjeldsen
Consulting AB
Kungälv

Online Partner AB 
Hägersten

PA Portteknik AB 
Kalmar

Perstorps Kommun / 
Fritidskontoret 
Perstorp

Sotning & Ventilation i 
Säffle-Åmål AB 
Åmål

Systemair Sverige AB 
Skinnskatteberg

Söderhamns-Sandarne 
Församling 
Söderhamn

Tingsryds Kommun 
Tingsryd

Vemdalsfastigheter AB 
Stockholm

Vindelns Kommun 
Vindel

Väsby Välfärd 
Upplands Väsby

Åkerbo El AB 
Löttorp

Bredängs Camping
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen
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Stiftelsen Bergslagsgårdar 
 

söker 

FAMILJEHEM 
Vill Du ta emot barn, ungdomar  

eller vuxna i ditt hem? 

 
 
 
 
 
 
 

019-17 05 90        www.bergslagsgardar.se 

SIS Ungdomshem Folåsa

Basta Ragnhildsborg AB
08-550 389 81

Södertälje

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

Svenska Kyrkan / Umeå - 
Ålidhems Församling
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EMMABODA
Långgatan 7
361 31 Emmaboda
Telefon: 073–514 65 60
E-post: emmaboda@kris.a.se 

FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Telefon: 073-673 36 22
E-post: falkenberg@kris.a.se

GOTLAND 
Adress kommer inom kort
Visby
Telefon: 072-834 67 01
E-post: gotland@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 B
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Varholmsgatan 2D
414 74 Göteborg
Telefon: 073-550 57 36
E-post: goteborg@kris.a.se

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

JÖNKÖPING
Barnarpsgatan 39 G
553 33 Jönköping
Telefon: 073-894 24 67 
E-post: jonkoping@kris.a.se

KALMAR
Fogdegatan 4B
38235 Kalmar
Telefon: 076-229 09 17
E-post: kalmar@kris.a.se

KRISTIANSTAD
Adress kommer inom kort
Kristianstad
Telefon: 070-316 16 79
E-post: kristianstad@kris.a.se

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

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 079-075 09 48
E-post: norrkoping@kris.a.se

SKÖVDE
Adress kommer inom kort
Skövde
Telefon: 072-020 25 60
E-post: skovde@kris.a.se

VÅRA KRIS FÖRENINGAR

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 Stockholm
Telefon: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se
 
SÖDERTÄLJE
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Telefon: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Telefon: 073-831 62 11
E-post: umea@kris.a.se

UPPLAND
Hallkved 347 A
755 97 Uppsala 
Telefon: 070-872 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Storgatan 37
331 71 Forsheda
Telefon: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se

VÄSTERÅS
Karlfeldtsplatsen
722 23 Västerås
Telefon: 076-231 75 71
E-post: vasteras@kris.a.se 

Saknar du eller vill du starta en 
KRIS förening på din ort?  
Kontakta oss på KRIS 
Riksförbund så får du information 
om hur du går tillväga.

Telefon: 08-642 00 06
E-post: info@rikskris.se



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

www.stodkris.se
info@stodkris.se
08-642 00 06

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av 
missbrukoch kriminalitet in i en hederlig och drogfri gemenskap. 
En gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk 

förening som alltid ställer upp.

För att nå dessa gör vi nästan 2000 besök på anstalter och häkten runt 
om i landet. Det är där inne som många bestämmer sig för att göra
 en livsförändring, och med vår hjälp har de mycket större chans att 

klara av den resan tillbaka in i samhället. 

 

Tack för ditt stöd! 

Hjälp oss i vårt arbete 
Plusgiro: 90 05 53-9  
Bankgiro: 900 55 39 

Swish: 123 900 55 39


