2011 års verksamhetsberättelse för IBUS
År 2011 visade sig bli ett turbulent år i IBUS historia. Vid årsskiftet fick vi beskedet att vår,
sedan många år, betrodda samarbetspartner SKFH önskade fasa ut vårt samarbete under en
tvåårsperiod; ett samarbete som funnits sedan 2004 och varit till gagn för båda
organisationerna.
Detta besked fick konsekvenser för IBUS arbete under hela 2011. I februari blev IBUS
föreståndare Per Jörlin tillfrågad om han ville arbeta för SKFH. Detta något överraskande
förslag ställde till en hel del huvudbry med tanke på IBUS överlevnad.
Resultatet blev att Per J blev uthyrd av IBUS för att hjälpa SKFH som var i färd med att byta
föreståndare. Per J skulle samtidigt försöka komma till en lösning avseende framtida
samarbete. Ganska snart framkom det dock att något framtida samarbete inte skulle bli
aktuellt. I och med detta förändrades förutsättningarna för IBUS verksamhet på ett radikalt
sätt.
Per J deklarerade under hösten att han inte såg någon möjlighet att stanna kvar som
föreståndare för IBUS p.g.a. den uppkomna situationen med försämrad ekonomisk bas.
Verksamheten
Av ovannämnda skäl har verksamheten reducerats under året. Per Gustavsson har fortsatt
med IBUS arbete och i vanlig ordning besökt ett stort antal anstalter med en växande skara
klienter, närmare bestämt ett 25–tal anstalter och ett 40-tal klienter. En ny restriktivare
hållning från myndigheters sida har inneburit att det under året blivit allt svårare med
utslussningen av klienter via familjehem, det som varit de båda organisationernas signum.
Per G har haft en MOD-kurs (mångfald och dialog) på Gruvbergets kriminalvårdsanläggning.
Dessa kurser tjänar dubbla syften genom att klienterna får bra verktyg för ett liv i frihet
samtidigt som IBUS får kontakt med ett stort antal intagna, som finns på olika anstalter runt
om i landet.
Nils Lennart Kummu fortsätter med sina studier till pastor samtidigt som han upprätthåller
en administrativ tjänst för IBUS på 25 %. Han har även varit Sigvard Larsson behjälplig med
några informations/församlingsbesök under året.
Daniel Lindberg är fortfarande ett viktigt stöd för flera klienter som han har haft kontakt
med i många år.
Samarbetet med kriminalvården är fortfarande gott d.v.s. de ser gärna att vi besöker
anstalterna och hjälper till vid utslussningsärenden. Samtidigt har kriminalvården dragit åt
möjligheterna till att slussa ut via familjehem, vilket innebär att IBUS har lika mycket jobb
som tidigare men sämre inkomster.
Projekt Kenya
Efter flera års marknadsföring lyckades vi slutligen få till ett avtal med Järfälla kommun om
att placera en klient i Kenya. Järfälla hade en klient som man ansåg att de flesta beprövade
behandlingsinsatser var prövade utan framgång. Det är en 44 årig man som dömts till
fängelse 17 gånger med påföljande behandlings/familjehemsplaceringar. Samtliga insatser
har varit resultatlösa. I maj kom han till IBUS och placerades i ett familjhem för att förbereda
honom inför den planerade Kenya resan. Vi har etablerat ett samarbete med organisationen
New Life Mission, som driver två missionsstationer i Kenya. Efter 8 månaders drogfrihet i
familjehem i Sverige kunde så mannen ifråga åka ner till Nairobi vid årsskiftet.

Järfälla kommun har låtit meddela att bara dessa åtta månader i drogfrihet och utan brott
måste hänföras till kategorin mirakel.
I skrivandet stund har han varit på plats i fyra veckor och stortrivs. Han är för närvarande allt
i allo på missionsstationen med händerna fulla av olika reparationsarbeten. På fritiden har
han startat upp ett fotbolls lag för några 10-12 -åringar från det närbelägna slumområdet.
Kanske får vi se Team IBUS vid Gothia cup om några år?!
Församlingskontakter
Den nedåtgående trenden avseende antalet besökta församlingar, som beskrevs i förra
verksamhetsberättelsen, har tyvärr fortsatt.
Nätverket
Vi har ca 500 personer i vårt nätverk/kontaktregister. Ca 15 % av dessa är bidragsgivare.
Under året har ett nummer av IBUS-nytt kommit ut.
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