
Årsberättelse för 2008 

 
Så är det åter dags att sammanfatta ett gånget år. Vid sammanfattning av en verksamhet är 
det lätt att glädjas över en ekonomi i balans, anställda som trivs med sitt arbete och känner 
anställningstrygghet. Det som för oss som en kristen organisation fyller med ännu mer glädje 
är våra klienter som via vårt kristna nätverk tar sig ur en destruktiv livscykel och finner ett 
nytt liv. Vissa av dem finner även en kristen tro och därmed en omvändelse som gör att livet 
får en helt annan inriktning och innehåll. Bakom ord och siffror i en verksamhetsberättelse 
finns de där.  
Pelle, Tobbe, Ronny, Ismail, Khaled och deras barn, systrar, föräldrar. Vi har Pelle som nu i 
tre år har arbetat, gift sig är nykterist, har en församlingstillhörighet, när man idag möter 
denne Pelle som har suttit 20 år i fängelse, skadat många människor i en våldsbrottslighet, 
missbrukat allt som går att missbruka så känns det självklart väldigt bra. Jag mötte för en tid 
sedan Pelles gamla föräldrar fostrade enligt gammalt folkhemsideal som under Pelles vilda 
liv har mått fruktansvärt dåligt. Detta gamla strävsamma par sa att äntligen kunde dem 
känna frid och deras tacksamhet mot IBUS kristna nätverk kände inga gränser.  
Detta mina vänner är vad denna verksamhetsberättelse står för.  

Under året har Per Jörlin varit föreståndare med säte i Jönköping/Huskvarna. Per Gustafsson 
har varit stationerad i Stockholm. Daniel Lindberg halvtidstjänst boende i Stockholm och Nils 
Lennart Kummu boende i Skövde. IBUS arbetar på ett klientinriktat sätt vilket innebär att 
våra medarbetare ständigt är på resande fot. Detta på grund av att klienterna förflyttas 
mellan olika anstalter.  
Under året har vi arbetat med ett 40 tal klienter. Arbetet påbörjas med besök på anstalt för 
att sedan mynna ut i olika stödåtgärder under utslussningsfasen. Dessa åtgärder kan vara till 
exempel hjälp med arbete, bostad eller andra mer specifika vårdinsatser.  
 
De familjehemsplaceringar som vi arbetar med i samarbete med olika 
familjehemsorganisationer har under året ökat med 6 personer från förra årets 27 stycken 
till årets 33 personer. Vi känner att vi har ett gott samarbete med kriminalvården vilket visar 
sig genom att fler och fler anstalter vill att vi ska besöka dem regelbundet med fasta tider. 
Dessa anstalter har under året varit Kristianstad, Halmstad, Rödjan, Sala, Norrtälje, 
Johannesberg, Mariefred. Den geografiska spridningen är stor och medarbetarna är ständigt 
på resande fot. Under året har vi haft 185 förfrågningar från personer som sitter på anstalt 
och vill ha hjälp av IBUS. Vi kan inte hjälpa alla men har kunnat gå in aktivt själva eller slussa 
vissa vidare till andra lämpliga alternativ med ett sjuttiotal av dessa.  
 
Även detta år har vi kunnat genomföra 7 st skuldsaneringar vilket vi anser är ett av de bästa 
brottsförebyggande åtgärder som finns.  
 
Nils Lennart Kummu har fortsatt sitt framgångsrika ungdomsarbete i Timmersdala, övriga 50 
procent har han arbetat med församlingskontakter, administration (bl.a. IBUS nytt), han har 
även via vår samarbetspartner Stiftelsen Kristen Familjehemsvård varit behjälplig med 
rekrytering av familjehem på Torpkonferensen och temaveckan i Saronkyrkan.  



Församlingskontakter 

Vi har under året besökt 36 st. församlingar. Församlingskontakterna är en viktig del av IBUS 
koncept. Vi försöker i största mån använda församlingar för att hjälpa våra klienter med ett 
nytt socialt nätverk. Detta är inte alltid självklart att en kristen församling tycker att det är en 
bra idé. Men genom att sprida information och berätta vad det handlar om kan man ibland 
få med sig församlingar med denna uppgift. Vi kan även se att vissa församlingar som har 
börjat lite trevande med denna typ av hjälp senare utvecklar ett mycket bra arbete eftersom 
man på ett väldigt tydligt sätt ser resultat. Kontakter med församlingar är viktiga för 
rekryteringen att kristna familjehem. 27 församlingar skänkte sammanlagt 132 861 kronor 
till IBUS med spännvidden 250: - till 50 000: -  

Nätverket 

Ibus nätverk omfattar ca 500 personer och är en viktig informationskanal för arbetet. Vår 
målsättning var att, under året, få ett ökat antal bidragsgivare. Detta har dock inte lyckats. 
Cirka 20 % av personerna i nätverket stöder regelbundet verksamheten varav några med 
autogiro. Under året har 3 nummer av IBUS nytt utkommit. Tryckning och utgivning av IBUS-
nytt sponsras av Jättadalens fastighetsbolag och Color Copy Center.  

Opinionsarbete/konferenser/temadagar 

På grund av tidsbrist har vår närvaro varit minimal på dylika evenemang undantag de 
konferenser som Kummu har varit SKFH behjälplig.  

Utbildningar 

Per Gustavsson är nu licensierad att leda kurser inom kriminalitet som livsstil. Han har under 
året genomfört en kurs inom kriminalvården på Gruvbergets kriminalvårdsanstalt.  

Samarbetspartners 

Under åren har vi utvecklat ett gott samarbete med familjehems organisationen Stiftelsen 
Kristen Familjehemsvård. Med våra inriktningar på att hjälpa människor tillbaka till ett 
fungerande liv i samhället kompletterar vi varandra på ett bra sätt.  

Ekonomi 

Verksamheten finansieras på följande sätt.  

Kollekter   1 %  

Gåvor privatpersoner  2%  

Bidrag församlingar  12%  

Erhållna statsanslag  13%  

Lönebidrag   20%  

Fakturerad personal medverkan 52%  

 

Daniel Lindberg 100 tals timmar genom åren utan betalning.  

Ett antal frivilliga som arbetar utan betalning.  

 



Huskvarna 2009-01-28  

Per Jörlin / Föreståndare IBUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


