Årsberättelse för 2006
Hela Människan IBUS har fortsatt utvecklingen som fastslogs i verksamhetsplanen från
föregående år. IBUS har under år 2006 haft tre st. heltidsanställda. Som tf föreståndare har
Per Jörlin verkat. Han har haft huvudsaklig stationering i Väst-Sverige med kontor i Göteborg.
Per Gustavsson har arbetat i hela landet i övrigt men dock med huvudsaklig inriktning på
Mellansverige. Nils Lennart Kummu har fortsatt sitt arbete med TUS (Timmersdalas
Ungdoms Satsning) 75 % och med drogförebyggande arbete i Skövde kommun samt arbetat
med administration och församlingsbesök på 25 %. Daniel Lindberg som har tagit över
ordförandeskapet har även fortsatt sitt arbete med församlingskontakter, klientarbete m.m.
I verksamhetsplanen för 2005 befarade vi att verksamheten pga. resursbrist skulle behöva
skäras ner rejält. i kan dock med glädje konstatera att vi trots resursbrist har lyckat i stort
sett bibehålla vår verksamhet på 2005 års nivå. Endast en ca 10 % -ig nedgång i antalet
kontakter har kunnat noteras vilket vi är mycket nöjda med. Detta trots att vi under året har
fått kämpa hårt med att konsolidera ekonomin.

Nätverket
Under året har nätverket reformerats och informationen skickas numera ut till personer som
aktivt har bett om detta. Detta har fått till följd att vi har minskat antal personer som nås av
våra utskick men i gengäld är dessa personer mer aktiva i olika stödprojekt. Under året har
även arbetet med att erbjuda folk att skänka pengar via autogiro fortgått. Denna tjänst
kommer att kunna erbjudas från början av 2007. Även under 2006 har vi erhållit generös
sponsring från Jättadalens fastighetsbolag som har stått för administrationen i stort samt för
utskicken varför dessa har kunnat ge ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.

Hela Människan IBUS förbönstjänst.
Bönebrev med angivna förbönstjänster har regelbundet sänds ut till ett 100 tal människor.
Ansvarig för detta har varit Ove Reinholdsson.

Församlingskontakter
Grundidén för IBUS är det unika nätverkskonceptet och för att kunna utvecklas vidare är
församlingskontakterna av stor vikt. Under året har vi besökt ca 58 st. församlingar där vi har
kunnat informera om IBUS arbete. Förutom informationsspridande ger det även ett
ekonomiskt bistånd när några väljer att stödja vårt arbete.

Kriminalvården
1 januari kommer en ny kriminalvårdslag att tas i bruk. Ett närmare samarbete mellan
frivilligorganisationer och myndigheter skall enligt lagtexten ske. I förarbetet till lagtexten
har man tagit fram exempel på hur ett sådant samarbete ska gå till. Där lyfter man fram IBUS
som ett exempel på hur frivilligorganisationer bör arbeta och hur kontakterna mellan
myndighet och frivilligorganisationer fungerar. Detta får vi ta som ett erkännande på vårt
arbete.
Som framgår av verksamhetsplanen för 2006 förväntade vi oss en svag nedgång i vår
verksamhet p.g.a. resursbrist. Dock växer antalet kontakter med myndigheter och andra

aktörer på marknaden hela tiden vilket innebär att vi i växande grad tvingas säga nej till
många hjälpsökande.
Liksom förra året har vi aktivt arbetat med ca 50 klienter med varierande svårighetsgrad.
Som alltid tvingas vi att hårdprioritera bland alla hjälpsökanden men kan ändå bistå väldigt
många människor när man räknar in alla anhöriga till våra klienter. Under året har vi varit
aktiva på följande anstalter: Asptuna, Österåker, Täby, Gruvberget, Hinseberg, Rödjan,
Skogome, Norrköping, Västervik, Nyköping, Svartsjö, Högsbo och Sagsjön.
Förutom rent klientarbete har vi arbetat mot kriminalvården på andra sätt. Daniel Lindberg
har arbetat med samtalsgrupper samt själavård på anstalter. Per Gustavsson har genomfört
ett antal kurser som heter Mångfald och Dialog. Per Jörlin har varit aktiv i EU projektet
Bättre frigivning och besökt över 50 anstalter i det arbetet.

Klientstöd
Under året har vi arbetat med ett femtiotal klienter. Stödet varierar beroende på hur
situationen ser ut för individen. Av dessa klienter har vi ordnat familjehemsplacering för 16
stycken. Runt våra klienter finns det nästan alltid en försummad grupp nämligen de anhöriga
vilka IBUS lägger stor vikt vid. Så 50 klienter ger även ett hundratal anhöriga som behöver
olika former av stöd.

Konferenser och temadagar.
IBUS har varit representerade vid ett tjugofemtal konferenser och temadagar. Vi har
dessutom varit föreläsare på kriminalvårdens grundutbildning som samtliga anställda inom
kriminalvården måste genomgå.

Externa arbetsuppdrag
Ett väl fungerade samarbete med olika organisationer och myndigheter är nödvändigt för att
kunna bedriva ett effektivt arbete. Våra främsta samarbetspartners är:
Stiftelsen Kristen familjehemsvård som vi har ett avtal med vilket innebär att IBUS får
ersättning för ett antal timmar.
Älvsborgs familjehemsvård. Provisionsbaserat avtal.
EU projektet "Bättre frigivning". Avtal på ett antal timmar.
Räddningsmissionen tillhandahåller kontor, tfn, kontorsmaterial mot samarbete i
kriminalvårdsfrågor.
Jättadalens fastighetsbolag. Administration och sponsring.
TUS (Timmersdalas Ungdoms Satsning) Avtal t.o.m. 31/8-07. Månadsvis fast belopp.
Ett antal företag (se IBUS nytt) som ger ett rent ekonomiskt bistånd.

Hela Människan riks
Riksorganisationen har i ord förklarat att de ser att IBUS ska vara riksorganisationens
spjutspets inom kriminalvårdsarbetet. Ny ledning har installerats och vilken riktning Hela
Människan riks kommer att ta är fortfarande för tidigt att uttala sig om. Under året har IBUS
arbetat utan att känna någon större samhörighet med Hela Människan som organisation.
När turbulensen i ledarfrågan har lagt sig hoppas vi att organisationen kan fungera på ett
sådant sätt att Hela Människan konceptet åter kommer i fokus. Under slutet av året har vi

haft möten med nya ledningen och lagt fram våra synpunkter på ett rättframt sätt. Som
organisation har IBUS inte lidit någon skada av turbulensen på riksnivå. På det lokala planet
samarbetar IBUS med olika RIA enheter på ett tillfredsställande sätt. Vi hoppas t.ex. på ett
fördjupat samarbete med RIA i Sala när den nya anstalten i Sala ska tas i bruk.
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