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Allmänt 

Återigen har ett verksamhetsår passerat förbi. Ett verksamhetsår som har inneburit en 

annan framtoning än tidigare år. Detta verksamhetsår har präglats av mer kontakter via 

telefon och möten ute i samhället i olika former än att träffa klienter under deras 

verkställighetstid. Vårt tidigare arbetssätt har av kriminalvårdens egna restriktivare regler 

omöjliggjort att fortsätta arbeta som under tidigare år. Året har präglats av en ton av 

förberedelser för en avrundning av vår verksamhet som kommer att fortgå under år 2017. 

Verksamheten 

Verksamhetsårets största förändring har varit att Nils Lennart Kummu har varit uthyrd till 

Idrottsföreningen IF Tymer på 50 % under hela verksamhetsåret. Det har inneburit ett bra 

ekonomiskt tillskott för föreningens övriga arbete under året och skapat arbetsro. 

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

och anhöriga som har sökt vår hjälp under året. Ca 6 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 2016 har baserats på ren konsultverksamhet via personliga möten och 

samtal. Det kommer att fortgå under år 2017. 

Nils Lennart Kummu har under verksamhetsåret varit uthyrd till Timmersdala 

Frikyrkoförsamling 1/1 – 31/3 på 25 % som ungdomskoordinator. 

Glädjande kan vi också konstatera att Jimmy F åter har placeringar ifrån Kriminalvården i sitt 

hem igen efter en period då Bergslagsgårdar nästan enbart satsade på ensamkommande 

flyktingbarn. 

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 6 st. predikningar, 3st. seminarier.  

Styrelsen har under året bestått av: 

Lennart Svartvik, ordförande. 

Heléhne Johansson har arbetat med föreningens trycksaker. 

Stig H Johansson har varit sekreterare under året. 

Sigvard Larsson har tjänstgjort som tf. föreståndare och kassör samt vice Ordf. 

Jimmy Forsberg 

Owe Reinholdsson 

Sune Andersson 

Styrelsen har haft 3 st. sammanträden under året förutom Årsstämman. 

Ekonomi 

Verksamheten har finansierats på följande sätt: 

Kollekter  1 % 

Bidrag församlingar 15% 

Gåvor enskilda 8 % 

Sponsorer  3 % 

Erhållna anslag 9  % 

Personalmedverkan 29 % 

Lönebidrag  35  % 

Verksamhetsåret han redovisa ett positivt resultat på ca 95 000 kr. Vår kassa vid årsslutet är 

319 000 kr 

 

 

Sigvard Larsson   Nils Lennart Kummu                                                                      

tf. föreståndare   Pastor 

 



 

 

 


