
2014 års verksamhetsrapport för föreningen IBUS 

 

Allmänt 

Åter har ett verksamhetsår gått till ända. Den kontakt som Daniel Lindberg tog med Jimmy 

Forsberg på Österåkers fängelse för 14 år sedan skulle i förlängningen innebära IBUS 

bildande och nu i dag drivs verksamheten vidare till glädje för en av de mest utsatta 

grupperna i samhället. Året som gått har präglats av fördjupade kontakter med både 

klienter, kriminalvård och organisationer. Vi växer och blir tryggare i vår roll som en 

stödförening för långtidsdömda fångar. 

 

Verksamheten 

Stödet som vi har kunnat ge under året har berört några nya klienter och flera som varit i 

vårt nätverk sedan många år. En ny verksamhetsgren har startats i början av året genom 

kontakter med ytterligare ett vårdbolag. Den 1 mars anställdes ytterligare en medarbetare 

som också är vår klient. Han blev på heltid utlånad som stödperson till Mörby Gård Boende 

och Behandling. Ett behandlingshem som skapats och drivs av familjen Forsberg. Placeringen 

gjordes i samråd med Arbetsförmedlingen och Frivården i Skövde. Klientens planering för en 

skuldsanering var klar i slutet av året och är nu i gång. 

Ytterligare ett försök har gjorts på ett positivt sätt under året med en boendeplacering i 

samråd med stiftelsen Lotsen där vi kunnat erbjuda en permanent lägenhet till en klient i 

samarbete med ett lokalt bostadsbolag. Andra klienter, både gamla och nya har beretts en 

omfattande rådgivning och samtalsstöd. Våra möjligheter till stöd har förbättras under året 

genom de erfarenheter och kontakter som föreningen i dag har. 

 

Kontakter med understödjare 

En förutsättning för föreningens existens är det stöd som föreningen har från 

privatpersoner, församlingar, företag och organisationer. Genom att vi blir en mer naturlig 

partner för samverkande organisationer har vi haft möjligheten att besöka och informera om 

vår verksamhet på ett för föreningen positivt sätt. Våra Huvudmannaförsamlingar kvarstår 

hos oss och nya kontakter tas för att säkerställa föreningens ekonomi. 

Vi har 470 personer i vårt nätverk varav 14 % av dessa är bidragsgivare. 

 

 

 

 



MEDARBETARE 

Nils Lennart Kummu som tjänstgjort som Pastor och föreningens informatör. 

Daniel Lindberg har fortsatt att arbeta med ett antal klienter och deras familjer. 

Kenth Häll har varit anställd och utlånad som stödperson till behandlingshem. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Lennart Svartvik ,ordförande. 

Heléhne Johansson har varit vice ordförande och arbetat med föreningens hemsida och 

trycksaker. 

Sune Andersson har varit sekreterare under året. 

Sigvard Larsson har tjänstgjort som tf. föreståndare och kassör. 

Jimmy Forsberg 

Owe Reinholdsson 

Stig H Johansson 

Styrelsen har haft 4st sammanträden under året förutom Årsstämman. 

 

Ekonomi 

Verksamheten har finansierats på följande sätt: 

Kollekter  1 % 

Bidrag församlingar 14 % 

Gåvor enskilda 4 % 

Sponsorer  2 % 

Erhållna anslag 8 % 

Personalmedverkan 21 % 

Lönebidrag  50 % 

Verksamhetsåret han redovisa ett positivt resultat på ca 20 000 kr. Vår kassa vid årsslutet är 

ca 200 000 kr 

 

 

Sigvard Larsson   Nils Lennart Kummu                                                                      

tf. föreståndare   Pastor 



 

 

 

 


