
2010 års verksamhetsberättelse 
 
Ibus har under året fungerat enligt det koncept som har byggts upp under åren. 
Året har bjudit på nya riktlinjer och krav från Socialstyrelse och kriminalvård. 
De familjehemsorganisationer som vi samarbetar med har även de fått ökade krav på sina 
familjehem. Detta har inneburit att många av våra trogna familjehem har valt att avsluta sina 
uppdrag eftersom de anser att de ej uppfyller de krav som myndigheterna ställer. IBUS anser 
att utsluss via familjehem är en av de bästa formerna för att hjälpa en individ från 
fängelsevistelse till ett normalt liv i samhället. Året har dock bjudit på en rad svårigheter för 
denna form av utsluss. Vi har på grund av brist på familjehem fått välja andra former. Antalet 
placeringar har minskat hos våra samarbetspartners vilket medför försämrad ekonomi för 
stiftelserna/bolagen vilket i slutändan kommer att drabba IBUS ekonomi. I skrivande stund 
är mycket osäkert angående våra avtal och vi arbetar intensivt för att lösa detta. 
 
 
Verksamheten 
 
Per Jörlin har under året varit föreståndare med säte i Jönköping/Huskvarna. 
Arbetsuppgiften har varit att fortsätta med fängelsearbetet samt delta i Hela Människan 
aktiviteter i samband med konferenser och olika projekt. Arbetet med att hjälpa utsatta med 
skuldhantering har fortsatt och IBUS har haft 11 personer som man med olika åtgärder har 
hjälpt med ett skuldhanteringsärende.  Ledningen för Hela Människan har ställt sig bakom 
projektet och anlitat Per J som utbildare till olika Ria enheter. Vi har under hösten haft 4 
utbildningsdagar för olika enheter.  
Per Gustavsson har under året varit bosatt i Eskilstuna. Han har i huvudsak koncentrerat sig 
på fängelsearbetet. Antalet klienter har under året ökat vilket innebär att vi aldrig har haft så 
många som vi arbetar med samtidigt som vi under året har haft en markant nedgång på 
klienter som vi slussar ut via familjehem. Per G har även som traditionen bjuder haft en MoD 
kurs på Gruvbergets kriminalvårdsanläggning i november månad. 
Nils Lennart Kummu fortsätter med sina studier till pastor och har haft en administrativ 
tjänst för IBUS på 25 %. Han har även hunnit med några församlingsbesök under året. 
Daniel Lindberg som på ett på påtagligt sätt symboliserar U (uthålligt) i IBUS fortsätter med 
sina mångåriga stödåtgärder för klienter som har funnits med i många år i vissa fall redan då 
IBUS grundades 10 år tillbaka. 
Samarbetet med kriminalvården löper på och vi har under året besökt 23 anstalter. Några 
anstalter har vi ett mer organiserat samarbete med. Vid dessa besök har vi alltid ett antal 
klienter inbokade vilket innebär att vi kan möta flera personer som vill ha hjälp av IBUS. 
 
 
Ungdomssatsning 
 
Den ungdomssatsning som vi lanserade förra året där vi bland annat lanserade idén om att 
skicka ungdomar till Kenya har varit väldigt trög att få i gång. Många entusiastiska ord men 
lite handling kan man sammanfatta det hela med. Vi har haft fyra konkreta förfrågningar 
från olika socialtjänster men det har inte lett vidare i något fall. Vi är dock övertygade om att 
idén är bra och fortsätter bearbeta socialtjänster runt om i landet. 
 



Församlingskontakter 
 
Vi ser en nedåtgående trend när det gäller antalet besök och kontakter med församlingar. 
Orsaken är främst tidsbrist och att vi har prioriterat klientarbetet. 
Vi märker även att församlingarna har en ökad belastning på de som arbetar där och besök 
måste planeras in väldigt långt i förväg.  
Vår ambition är att vända den nedåtgående trenden men för det krävs hjälp av vårt nätverk. 
 
Nätverket 
 
Vi har ca 400 personer i vårt nätverk. Ca 15 % av dessa är bidragsgivare. 
Vi har under året kommit ut med 3 nr av IBUS nytt. 
 
Opinionsarbete/ Konferenser 
 
Vi har under året varit med på 6 st. konferenser anordnade av Sveriges Kristna råd/ 
Hela Människan och Kriminalvården. 
 
Utbildningar 
 
Per Gustavsson har genomfört en tvåveckors kurs i ”Mångfald och Dialog” 
på Gruvbergets Kriminalvårdsanstalt. 
Per Jörlin har haft 4 utbildningsdagar åt olika Ria enheter ute i landet. 
 
Ekonomi 
 
Verksamheten finansieras på följande sätt 
Kollekter  0.2 % 
Gåvor privatpersoner 0.8 %  
Bidrag församlingar/ 
Second hand  10 % 
Sponsorer  4  % 
Erhållna statsanslag 15 % 
Bidrag fonder 8 % 
Lönebidrag  12 % 
Anslag personalmedv.        50 % 
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