
2015 års verksamhetsrapport för föreningen IBUS 

 

Allmänt 

Ett verksamhetsår passerar fort förbi. Ett år som har inneburit nya utmaningar och nya 

insikter om det arbete som vi inom IBUS försöker bedriva. Kriminalvården har antagit nya 

regler och vårdmodeller som inte alls går hand i hand med vår verksamhet att försöka 

bedriva en långsiktig utslussplanering. Idag så hänvisar de endast oss att kontakta intagna 

när de blir placerade på en öppnare anstalt med tid kvar typ 1 år och mindre. Detta gör det 

synnerligen svårare att hinna planera och genomföra realistiska vårdplaner i samspel med 

övriga funktioner i samhället typ frivård och socialtjänsten. Bägge dessa instanser är redan 

nedtyngda av begränsade resurser samt ökad arbetsbelastning vilket innebär att vår 

målgrupp idag är än mera åsidosatt i deras prioriteringslistor. Tyvärr ser vi idag ingen ljusning 

i denna situation. 

Verksamheten 

Under verksamhetsåret har vi haft Kenth Häll anställd under perioden 1/1 – 30/10 -15 

utlånad som stödperson till Mörby Gård Boende och Behandling. Ett behandlingshem som 

skapats och drivs av familjen Forsberg. Placeringen gjordes under år 2014 i samråd med 

Arbetsförmedlingen och Frivården i Skövde. Fr.o.m. 1/11-15 så har vår klient bytt 

arbetsgivare till MBB, Odensbacken. Han har också fått en egen bostad och blivit pappa 

under detta år till en son. Skuldsaneringen går planenligt vidare under detta år och vi 

fortsätter att ha kontinuerlig kontakt. 

Det största arbetet under verksamhetsåret har varit de stödjande samtalen till de klienter 

och anhöriga som har sökt vår hjälp under året. Ca 8 st. har varit i kontakt med oss under 

året. De erfarenheter vi har efter många års arbete kommer nu till sin rätt där vi kan ge råd, 

tips, värderingar och varna för fallgropar som kan möta individen i hans utslussplanering. 

Vårt arbete under år 2015 har mera fått en karaktär av konsultverksamhet vilket också 

kommer att fortsätta under år 2016. 

Nils Lennart Kummu har under verksamhetsåret varit uthyrd till Timmersdala 

Frikyrkoförsamling på 25 % som ungdomskordinator. 

Ytterligare ett försök har gjorts på ett positivt sätt under året med ett par boendeplaceringar 

i samråd med stiftelsen Lotsen där vi kunnat erbjuda permanenta lägenheter till klienter i 

samarbete med ett lokalt bostadsbolag.  

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 460 personer i vårt nätverk varav 14 % av dessa är bidragsgivare. 

 

 

 

 

MEDARBETARE 

Nils Lennart Kummu som tjänstgjort som Pastor och föreningens informatör. 

Under verksamhetsåret har han genomfört 9 st. predikningar, 4 st. seminarier. Han har deltagit 

i HM:s Riksstämma 6-9/5. 

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

engagemang avslutades nu 31/12 – 15 p.g.a. sviktande hälsa. Vi inom föreningen kan inte 

nog tacka honom för hans ovärderliga insats han har gjort genom åren. 

Kenth Häll har varit anställd och utlånad som stödperson till behandlingshem t.o.m. 31/10-

15. Fr.o.m. 1/11-15 så bytte han anställning till MBB, Odensbacken. 

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 5 st. sammanträden under året förutom Årsstämman. 

Ekonomi 

Verksamheten har finansierats på följande sätt: 

Kollekter  1 % 

Bidrag församlingar 13% 

Gåvor enskilda 7 % 

Sponsorer  2 % 



Erhållna anslag 7  % 

Personalmedverkan 15 % 

Lönebidrag  55  % 

Verksamhetsåret han redovisa ett positivt resultat på ca 5 000 kr. Vår kassa vid årsslutet är 

193 518 kr 

 

 

Sigvard Larsson   Nils Lennart Kummu                                                                      

tf. föreståndare   Pastor 

 

 

 

 


