Årsberättelse för 2007
Hela Människan IBUS arbete under 2007 har präglats av entusiasm och kreativa lösningar för
att kunna fortsätta verksamheten enligt de intentioner som grundarna av IBUS, Daniel
Lindberg och Sigvard Larsson formulerat. I verksamhetsplanen för 2007 fanns det en oro
över att verksamheten skulle behöva skäras ner pg a ekonomin. Lönebidragen reducerades
kraftigt och från att ha varit en väsentlig inkomstkälla som finansierade tre heltidslöner till
mellan 80-90 % nu har krympt till att endast finansiera i stort sett en av våra heltidsanställda
till 85 %.
Ekonomin har glädjande nog ändå stabiliserats under året. En av anledningarna är det
förtroende som vi gång på gång får bevis på från kriminalvårdsstyrelsen som har resulterat i
en ökning av det statliga bidraget. Vi har även sett att vårt informationsmöte till församlingar
och secondhand butiker börjat ge resultat i ökade anslag. Vi känner dock att vi ännu inte har
nått fram ordentligt med vårt budskap inom denna grupp.
Vårt samarbete med Stiftelsen Kristen familjehemsvård har utökats och vi arbetar nu i
praktiken som en organisation gentemot kriminalvården.
Under våren 2007 märkte vi att beläggningen på våra familjehem fluktuerade mer än vanligt.
En av orsakerna var den kriminalvårdslag som togs i drift 1 januari 2007. Ansvariga
tjänstemän ute på anstalterna blev osäkra på hur lagen skulle tolkas vilket fick till följd att
antalet familjehemsplaceringar minskade både i antal och i tidslängd.
För att bredda verksamheten och slippa ett ensidigt beroende av antalet placeringar från
kriminalvården föreslog Ibus till Skfh:s styrelse att man skulle uppvakta de kommuner som
tog emot asylsökande ensamkommande barn. Tanken var att kunna erbjuda familjehem i de
fall som var aktuella. Ansvarig för detta blev Per Jörlin från Ibus. Han ägnade sommaren 2007
åt detta arbete och det har resulterat i att vi för närvarande har tre st. placeringar från den
här kategorin. Arbetet är mycket resurskrävande och vi från Ibus sida har deklarerat att vi
inom nuvarande resurser inte har möjlighet att arbeta med denna grupp i framtiden.
Under året har Per Jörlin verkat som föreståndare. Stationering har varit i
Jönköping/Huskvarna med arbetsfält södra och mellersta Sverige.
Per Gustavsson har arbetat i hela landet med koncentration på Mellansverige. Nils Lennart
Kummu har fortsatt sitt arbete med Timmersdala Ungdomssatsning.
Ibus har under året haft en betydande del i arbetet med en fungerande verksamhet på
ungdomsgården i Timmersdala.
Vi har även kunnat frigöra Nils Kummu från det ordinarie arbetet så att han kunde studera 5
veckor på bibelstudier på Götabro folkhögskola.
Ibus och Skfh hade även monter under Torpkonferensen midsommarveckan som Nils
Lennart Kummu förestod. Det huvudsakliga syftet var att skaffa fram fler familjehem som
det råder stor brist på.
Daniel Lindberg har verkat som fängelsepastor på Norrtäljeanstalten under året och har
genomfört flera församlingsturnéer som har resulterat i värdefulla kontakter och ekonomiskt
stöd.

Nätverket
Vi har för närvarande 405 personer i vårt nätverk. Av dessa är det ca 20 % som är aktiva
bidragsgivare och 5 stycken som stöder vårt arbete genom att via autogiro skicka pengar till
oss. Vi har under året skickat ut 4 st. nummer av IBUS nytt för att informera våra vänner i
nätverket. Våra utskick ger ett ekonomiskt överskott tack vare Jättadalens fastighetsbolag
som står för utskicken och att Color Copy Center i Skövde arbetar ideellt med dessa utskick

Hela Människan IBUS förbönstjänst.
Bönebrev med angivna förbönstjänster har regelbundet sänds ut till ett 100 tal människor.
Ansvarig för detta har varit Ove Reinholdsson.

Församlingskontakter
Ibus som organisation är uppbyggd på ett antal huvudmannaförsamlingar. Utöver det så vill
vi självklart få med andra församlingar i vårt arbete. Under året har vi besökt ett trettiotal
församlingar. Vårt nätverkskoncept bygger på att vi regelbundet besöker olika församlingar
för att komma i kontakt med personer som intresserade av den mission som IBUS sysslar
med.

Opinionsarbete/ konferenser/ temadagar
Ett av Ibus långsiktiga mål är att aktivt ta del i kriminalvårdsdebatten. Vi har under året
deltagit i ett femtontal konferenser och temadagar. Minskningen i antalet dagar beror på ett
ökat antal klienter som har högre prioritet hos oss. Vi kontaktas också regelbundet av olika
journalister som vill skriva om kriminalvården. I dessa kontakter ställer vi alltid tydliga krav
om vad som får skrivas med hänsyn till vårt klientarbete. Detta resulterar ibland i att
journalisterna föredrar att skriva om mer lätt tillgängliga organisationer.

Kriminalvården
Den 1:a januari togs den kriminalvårdslagen i bruk och efter en inkörningsperiod på ca 6
månader när det rådde stor osäkerhet om hur den skulle tolkas är vi nu tillbaka i en mer
“normal” fas. Vi har för närvarande ca 50 klienter vi arbetar aktivt med. Under året har vi
slussat ut 27 st via familjehem. IBUS arbetar på ett individinriktat sätt vilket får till följd att vi
inte inriktar arbetet mot en specifik anstalt utan på den anstalt där vår klient befinner sig.
Under åren har det emellertid utvecklats ett närmare samarbete med vissa anstalter som vill
att vi finns där med en viss regelbundenhet för klientsamtal. Dessa anstalter är Halmstad,
Rödjan, Johannesberg och Norrtäljeanstalten.
Under året har även den nya anstalten i Sala tagits i bruk och som efter de sedvanliga
inkörningsproblemen kommer att vara en prioriterad anstalt för oss i samarbete med Hela
Människan Ria i Uppsala.
Daniel Lindberg har i egenskap av pastor haft samtalsstöd på Norrtäljeanstalten.

Per Gustavsson har även i år genomfört 2 stycken MOD kurser. Även i år har vi tvingats på
grund av tidsbrist, prioritera ner kursverksamheten trots att dessa kurser efterfrågas allt
mer.
Som framgår av verksamhetsplanen för 2006 förväntade vi oss en svag nedgång i vår
verksamhet p.g.a. resursbrist. Dock växer antalet kontakter med myndigheter och andra
aktörer på marknaden hela tiden vilket innebär att vi i växande grad tvingas säga nej till
många hjälpsökande.
Liksom förra året har vi aktivt arbetat med ca 50 klienter med varierande svårighetsgrad.
Som alltid tvingas vi att hårdprioritera bland alla hjälpsökanden men kan ändå bistå väldigt
många människor när man räknar in alla anhöriga till våra klienter. Under året har vi varit
aktiva på följande anstalter: Asptuna, Österåker, Täby, Gruvberget, Hinseberg, Rödjan,
Skogome, Norrköping, Västervik, Nyköping, Svartsjö, Högsbo och Sagsjön.
Förutom rent klientarbete har vi arbetat mot kriminalvården på andra sätt. Daniel Lindberg
har arbetat med samtalsgrupper samt själavård på anstalter. Per Gustavsson har genomfört
ett antal kurser som heter Mångfald och Dialog. Per Jörlin har varit aktiv i EU projektet
Bättre frigivning och besökt över 50 anstalter i det arbetet.

Klientstöd
Enligt IBUS koncept har vi fortsatt med traditionellt stöd till våra klienter och deras anhöriga.
Under detta år har vi fokuserat mer på att reda ut våra klienters ekonomiska problem.
Erfarenhetsmässigt vet vi nu att ekonomiska problem är en av de största riskfaktorerna när
det gäller återfall i kriminalitet. Detta arbete är nödvändigt men väldigt resurskrävande. Det
är inte ovanligt att våra klienter inte har betalat en räkning på tiotals år och att då slussa
dem tillbaka till arbetslivet med miljonskulder hängande över sig kräver ett väldigt hårt
arbete. För närvarande arbetar vi med (7) sju aktiva skuldsaneringsärenden utöver det
vanliga klientarbetet.

Externa arbetsuppdrag
Under året har det skett en koncentration tillbaka till vår kärnverksamhet. Tidigare har det
av ekonomiska skäl varit av nödvändighet att söka uppdrag mot externa parter. När vi nu har
hittat andra finansieringsmöjligheter har vi avslutat några resurskrävande externa uppdrag.
Av våra externa samarbetspartners bör man kanske främst nämna Hela Människan
Räddningsmissionen som vi under några år har haft ett väldigt gott samarbete med. Efter
interna ledningsproblem valde RM att ändra inriktning och rikta in sig mot hemlöshet istället
för att ha ett brett socialt arbetsfält inkluderande kriminalvård. Man har också tagit ett
beslut om att lämna Hela Människan.
Ett väl fungerade samarbete med olika organisationer och myndigheter är nödvändigt för att
kunna bedriva ett effektivt arbete.

Våra viktigaste samarbetspartners är för närvarande:








Stiftelsen Kristen familjehemsvård. Avtal baserat på hur många placeringar som vi
förser dem med.
Jättadalens fastighetsbolag. Administration och sponsring
Timmersdala Ungdoms Satsning. Månadsvis fast belopp.
Räddningsmissionen tillhandahåller kontor, tfn, kontorsmaterial mot samarbete i
kriminalvårdsfrågor.
Jättadalens fastighetsbolag. Administration och sponsring.
Color Copy Center. Produktion av IBUS nytt.
Ett antal företag (se IBUS nytt) som ger ett rent ekonomiskt bistånd.

Hela Människan riks
Hela Människan Riks har efter omorganisation flyttat huvudkontoret till fryshuset i
Stockholm. Kontakterna med riksenheten har under året varit begränsade.
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Per Jörlin/Föreståndare

