2009 års verksamhetsberättelse Hela Människan IBUS
Inledning
Ibus har nu funnits i lite drygt ett decennium. De som var med från starten och grundade
den ideella föreningen har all anledning att ett decennium senare känna sig stolta. Under
åren har Ibus varit med och slussat ut hundratals människor med olika bakgrund till ett
fungerande vardagsliv. Dessa individers utveckling är vad som sporrar oss som dagligen
möter olika människoöden. Allting är inte rosenrött och visst går det fel ibland. Vi har dock
den fördelen att när någon av våra klienter misslyckas blir dem inlåsta och i många fall kan vi
närma oss dem igen och kanske lyckas nästa gång. Hopplösa fall finns inte, vi har exempel på
dem som har levt ett destruktivt liv i många decennier som vi så småningom får glädjen att
lotsa dem till ett bra och verkligt liv. Nu tar vi avstamp i ett nytt decennium med nya
utmaningar.

Verksamheten
Per Jörlin har även under detta år varit föreståndare med säte i Jönköping. Per Gustavsson
inledde året i Stockholm men har i slutet på året flyttat till Eskilstuna. Daniel Lindberg har
fortsatt i sin halvtidstjänst med utgångspunkt från Rimbo. Nils Lennart Kummu är bosatt i
Timmersdala. Denna spridning geografiskt är naturligtvis viktig i och med att vi arbetar över
hela Sverige. Under året har vi besökt anstalter från Malmö i söder till Umeå i norr. Det
innebär att vi ständigt är på resande fot och den tidsåtgången innebär att vi för närvarande
inte kan expandera ytterligare.
Vi har under 2009 arbetat med ca 35 klienter vilket är en marginell nedgång jämfört med
2008. Arbetet påbörjas med besök på anstalten för att sedan mynna ut i olika stödåtgärder
under utsluss fasen. Innan vi börjar arbeta med en klient och förvissar oss om att denne är
motiverad har vi ett samtal med kontaktman plus intagen. När vi nämner att vi arbetar med
35 intagna har vi haft kontakt med mångdubbelt fler som vi eller dem har valt att inte gå
vidare med.
Vi har detta år haft 24 personer som vi har placerat i familjehem via Stiftelsen Kristen
Familjehemsvård. Under året har det genomförts 5 st. skuldsaneringar. Samarbetet med
kriminalvården löper på och vi har under året besökt 29 anstalter av landets 56 st. De
anstalter som vi besöker regelbundet är Kristianstad, Halmstad, Rödjan, Johannesberg,
Salberga, Norrtälje och Mariefred. Nils Lennart Kummu har mellan 1/1-31/8 arbetat 50 % för
Ibus och 50 % för Timmersdala ungdomssatsning. Han har dessutom medverkat vid ett antal
konferenser och därigenom bidragit med att sprida information om IBUS. Sedan den 1/9
studerar han på Korteboskolan med inriktning att bli pastor. 20 % av tiden arbetar han med
Ibus administration.

Ungdomssatsning
Vi kan idag se en ökning av rekryteringen till den organiserade brottsligheten med
tillhörande gäng. Oftast är det unga män som dras till verksamheten. När livet som
gängmedlem inte uppfyller förväntningarna eller när man inte kan leva upp till
organisationens krav hamnar många i en omöjlig sits. Det är lätt att komma in i en falsk
gemenskap men väldigt svårt att lämna. Vi har under åren stött på många personer som är
tvungna att sitta isolerade för att undvika hot och andra kontakter med gängmedlemmar.
Dessa personer vet ofta inte var dem ska ta vägen efter avtjänat straff. De kan inte
återvända till sin hemort och dem känner stor oro för sin säkerhet. Vi kan nu erbjuda utvalda
individer att under en längre tidsperiod vistas på missionsstationer i Kenya och där erbjudas
sysselsättning i en trygg miljö. Efter vistelsen har vi möjlighet att erbjuda familjehem kopplat
till skyddat boende på olika orter i Sverige. Vår och olika myndigheters bedömning är att
man måste få bort dessa män från närmiljön under en lång tidsperiod. Arbetet kom igång
under hösten 2009 och vi har redan haft två stycken förfrågningar.

Församlingskontakter
Vår vision är fortfarande att använda församlingarna på ett mer aktivt sätt. En förutsättning
för detta är då att vi har tid att besöka dem och informera om vår verksamhet. De senaste
åren har vi haft en nedåtgående trend när det gäller antalet besök. Vi ser församlingarna
som outnyttjad resurs och vill arbeta på att bryta den nedåtgående trenden. Besöken mäktar
vi med men vi har idag relativt begränsat med resurser för att kontakta, planera och följa
upp dessa besök. Här behöver vi hjälp av vårt nätverk för att öka kontaktytorna och
medverka till att vi får komma ut till församlingarna och informera om vårt arbete. Antalet
besök i år har varit 27 st.

Nätverket
Vi har för närvarande 495 st. i vårt nätverk. Av dessa är 20 % bidragsgivare varav 4 st.
använder sig av vår autogirotjänst. Vi har under året kommit ut med 3 st. nummer av IBUS
nytt.

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 Gustafsson har genomfört en två veckors kurs i ”Människan i mötet” på Gruvbergets
kriminalvårdsanstalt.

Ekonomi
Verksamheten finansieras på följande sätt.
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