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Vi har under slutet av 2010 drabbats av att våra samarbetspartners har minskat sina 
omsättningar vilket kommer att få konsekvenser för IBUS ekonomi. Arbetet under våren 
kommer att fokuseras på att försöka hitta alternativa inkomstkällor samt omförhandla 
våra avtal. Vi kommer att klara av att ha den nuvarande personalstyrkan kvar under första 
halvåret. Längre tid än så är svårt att spekulera om. Förhoppningen är att våra 
samarbetspartners ska kunna få fram fler familjehem för att ersätta de som föll bort med 
de nya kraven. Skulle detta inträffa kan vi på några månader vända trenden och återigen 
slussa ut klienter på det sätt som vi önskar. Som nämndes i verksamhetsberättelsen har vi 
aldrig haft så många förfrågningar som i idag.  
Trots de svårigheter vi står inför idag är målsättningen att kriminalvårdsarbetet ska fortgå 
på samma sätt under tidigare år. De klienter som vi har förlitar sig på att vi ska finnas där 
idag och i framtiden. Många människoöden står på spel och vi ska finnas där för dem som 
behöver oss. 
Som tidigare nämnt tillkommer nya krav hela tiden vad gäller kontakter med olika 
myndigheter. En av anledningarna till att vårt ungdomsprojekt har haft en trög inledning 
är att vi inte har en kvalitetssäkrad grund att stå på. Myndigheter idag kräver att man har 
någon form av certifiering för verksamheten. Arbetet för en kvalitetssäkring har nu 
påbörjats. 
Planerade församlingsbesök under verksamhetsåret 2011 är följande: 
Södermalms Baptistförsamling: 23/1. Mariestads Missionskyrka: 6/2. Pingstkyrkan Skövde 
20/3. Falköping och Värsås april/maj månad. Borås: Datum planeras. Vår/höst 2011. 
Utöver detta så är ett besök på Götene Pingstkyrka klart som ska ske 13/2. Besök planeras 
också till Timmersdala Frikyrkoförsamling, Tibro Pingst samt Elimkyrkan, Skövde.              
Vad gäller ungdomssatsningen kommer vi enträget att fortsätta med den och vi har ett 
antal möten inbokade med olika socialtjänster för att berätta om projektet.  
För närvarande pågår även förhandlingar med föreningen X-con i Stockholm som vill vara 
delaktiga i ungdomssatsningen. 
På utbildningssidan är förhoppningen om att vi ska kunna utöka antalet kurser. 
Per Gustafsson är licensierad i metoden ”kriminalitet som livsstil” och förhoppningen är 
att vi ska kunna bredda kundgruppen under 2011. Per Jörlin har kommit igång med IBUS 
egenproducerande utbildning angående skuldhantering och kommer under våren att 
marknadsföra den till en större marknad.  
Förhoppningen är att under arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten kommer 
eventuella brister att analyseras vilket gör att IBUS kompetens kommer att öka. 
Detta i kombination med personalens, styrelsens och övriga supportrars entusiasm 
kommer att medföra att vi går stärkta ur denna kris. 
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