
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krami Sundsvall  
– vägen till arbete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samverkan mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun 

 
 

Samverkan mellan: 
 
 

  
 

  

 

 
 

Besöksadress:  
Fillanvägen 8, 863 36 Sundsvall 
 
Postadress: 
Krami Sundsvall, Arbetsförmedlingen 
Box 752, 851 22 Sundsvall 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Andreas Persson 
Frivårdsinspektör 
060�785 30 02 
andreas.persson2@kriminalvarden.se 
 
Sara Nilsson 
Arbetsförmedlare 
010�486 71 55 
sara.nilsson@arbetsformedlingen.se 
 
Madeleine Andersson 
Socialsekreterare 
070�258 22 21 
madeleine.andersson@sundsvall.se 
 

 

 
www.krami.se 

 

 

Krami 



  
MÅLGRUPP  

Krami Sundsvall arbetar med 
yrkesinriktad rehabilitering och vänder 
sig till vuxna män som på grund av sin 
kriminella och sociala bakgrund har 
svårt att komma ut i arbete och/eller 
utbildning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Deltagaren ska: 
 

 vara arbetssökande man, 
huvudsakligen i åldern 18�35 år.  

 

 vara aktuell inom 
kriminalvården, socialtjänsten 
och/eller arbetsförmedlingen.  

 

 vara bosatt i Sundsvalls 
kommun.  

 

 vara dokumenterat drogfri innan 
kursstart.  

 

 ha ett ordnat boende och inte 
ha några kommande 
rättegångar. 

 

 medverka frivilligt samt på 
heltid.  

 

 vilja och vara i behov av stöd 
för att finna, få och behålla ett 
arbete eller en utbildning. 

 

 kunna och vilja börja 
arbeta/studera omgående. 
 

METOD  

Krami har hämtat inspiration från 
konsekvenspedagogiken. Den bygger 
på tanken att lära sig att förstå 
sambandet mellan sina handlingar och 
konsekvenserna av dessa. 

Väljer du att delta upprättas ett kontrakt 
som bland annat innebär Nej till: 

 kriminalitet 
 narkotika 
 våld eller hot om våld 

INNEHÅLL 

Krami påbörjas med ett tre veckor långt 
vägledningsprogram i grupp. Efter det 
vägleds deltagaren individuellt till att på 
egen hand söka och påbörja arbete eller 
studier.  

 

 

 

 

 

Krami är frivilligt och Du måste själv fatta 
ett beslut om att förändra ditt liv. 
Motivation och vilja är grundläggande för 
dig som väljer att delta i Krami.  

 

MÅLSÄTTNING  
 

Deltagarna vägleds mot ett arbete 
eller en utbildning samt en 
meningsfull fritid.  

Deltagaren ska: 

 finna, få och behålla ett 
arbete eller en utbildning.  

 

 leva ett laglydigt liv och ej 
återfalla i kriminalitet 
och/eller missbruk 

 

 bli självförsörjande samt 
delaktig i nya sociala 
sammanhang 

INTRESSERAD? 

Tag kontakt med din handläggare vid 
kriminalvården, arbetsförmedlingen 
eller socialtjänsten. Tillsammans 
fyller ni i en intresseanmälan som 
sedan skickas till oss på Krami. 

När vi fått in din intresseanmälan 
kommer du att kallas till ett 
informationstillfälle där vi berättar 
mer om hur vi arbetar och hur vi kan 
hjälpa dig.  

 


