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Brottslighetens utveckling, politiska
beslut och lagändringar påverkar i hög
grad antalet klienter inom kriminalvården. Kriminalvården försöker med
forskning och alternativa strafformer
möta utvecklingen. Man kan se att
vålds- och narkotikabrotten stadigt
ökar och att tillgreppsbrotten minskar. Utvecklingen pekar på att kriminalvården kommer att få hantera ett
allt svårare klientel. Allt fler klienter
ingår i kriminella nätverk. Ett stadigt
ökat inslag är klienter med bakgrund i
avancerad, organiserad och internationell brottslighet.

Per Jörlin

Så trots att forskning påvisar att det
är samhällsekonomiskt lönsamt att ha
en bra vård kommer kortsiktiga besparingar i kommunala budgetar att
slå hårt emot vårdkedjan.

Kriminalvården skriver i sitt budgetAnsvar för behandling och rehablite- underlag att frivilligorganisationerna
ring ankommer i olika faser kommu- kommer att få en ökad betydelse för
ner, hälso- och sjukvården. Vårdkedjan att överbrygga bristerna i vårdkedjan.
som ska starta inom kriminalvården IBUS – våren 2008. Tyvärr blir vi inte
för att sedan gå vidare till andra sam- arbetslösa i år heller.
Per Jörlin
hällsaktörer riskerar att brista på grund
		
/
Föreståndare
IBUS
av kommuners skatteunderlag, storlek
och belastning inom vården.
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Rapport från årsstämman 2008
Ett tjugotal besökande fanns på plats
när föreningen IBUS hade sin årsstämma i Elimkyrkan i Skövde 23/2.
Styrelseordförande Lennart Svartvik
hälsade alla välkomna och föreståndare Per Jörlin inledde sin rapport från
verksamhetsåret utifrån bibelordet
från Psalm 40 v 3.
Han tog också upp en fallbeskrivning
för att pålysa den verksamhet vi bedriver bland våra medmänniskor inom
denna sektor. Efterfrågan och behoven ökar tyvärr inom kriminalvården
och med våra begränsade resurser har
vi ej möjlighet att hjälpa alla som sänder förfrågan till oss i nuläget. Bristen
på familjehem är också markant och
gör att vi ej kan hjälpa fler än de vi
gör idag.

Göran Bondesson avtackas av Lennart Svartvik

Ett flertal av ombuden saknades på
årsstämman av olika anledningar. Vi
hoppas att fler kommer på plats vid
nästa stämma februari 2009.

I styrelsen för 2008 finns:
Lennart Svartvik, ordf, Värsås
Heléhne Johansson, v. ordf, Skövde
Stig H Johansson, sekr, Mariestad
Sigvard Larsson, kassör, Timmersdala
Vi avtackade också den avgående Övriga ledamöter är:
styrelseledamoten Göran Bondesson Sune Andersson, Stockholm
som efter sin mandatperiod på 2 år Ove Reinholdsson, Nynäshamn
avböjt omval. Göran har i sitt arbete Gunbritt Tornberg, Skövde
som sekreterare för IBUS skött den
sysslan med högsta betyg. Han kom- Vi tackar Gud för det gågna året och
mer nu att gå in som ombud för Fal- ser fram mot nya utmaningar detta
köpings Missionsförsamling.
verksamhetsår!
Göran Bondessons styrelseplats ersätts nu av Gunbritt Tornberg. Hon
har tidigare varit ombud för Pingstkyrkan, Skövde vid tidigare årsstämmor.

Sigvard Larsson och
Nils Lennart Kummu
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Hela Människan – IBUS
IBUS är en ideell förening, ansluten framtid förstör möjligheterna till en
till riksorganisationen Hela Männis- återanpassning till ett normalt liv med
kan. Hela Människan samordnar kris- ett nytt socialt nätverk.
tet, socialt arbete i Sverige.
Till skillnad från de flesta andra enheter
inom riksorganisationen är vi,
IBUS står för ett Individanpassat,
Behovsstyrt och Uthålligt Stöd, rik- på grund av verksamhetens speciella
tat mot fängelsedömda, med fokus på struktur och inriktning, inte en lokal
ett långsiktigt och välplanerat utsluss- utan en tematisk enhet inom Hela
nings- och frigivningsstöd med mini- Människan. Vi bedriver ingen kommunal/regional verksamhet, och kan
merad återfallsrisk.
därför inte söka kommunbidrag för
vårt arbete. ( Klienterna finns spridda
Vår målgrupp är långtidsdömda
( inkl livstidsdömda), som avtjänar den över landet, både under verkställighelängsta strafftiden på olika slutna riks- ten och efter frigivningen).
anstalter med ”hög säkerhetsgrad”.
Vi bedriver inte missbruksvård. Inte
Våra kontakter med dessa intagna
upprätthålls genom regelbundna per- för att vi inte anser att det arbetet är
sonliga besök av våra ”fältarbetare”. viktigt, utan för att vi vet att det finns
I de flesta fall under 2-3 år, i en del andra organisationer som har både
fall ännu längre tid. Under fängelseti- mer erfarenhet, högre kompetens och
den och framförallt även under både större resurser för en sådan verksamutslussfasen och efter frigivningen. het.
Det är när man friges som de stora
problemen måste lösas, och enligt vår De flesta av våra klienter har en bakerfarenhet, som samhällets vilja och grund med många år av missbruk och
kriminell livsstil. Ett villkor för att vi
resurser att ställa upp inte räcker till.
skall engagera oss långsiktigt i en kliDet handlar om konkreta insatser för ent är att man deltar i kriminalvårdens
att lösa problem med bostad, arbete, behandlingsprogram, riktade mot
körkort och skulder som man inte har missbruk och kriminella värderingar,
en möjlighet att bli fri ifrån utan sak- och att när man lämnar anstalten har
kunnig hjälp. Problem som de inte lö- varit drogfri under en längre tid. Detta
ser försenar eller, i värsta fall, för all för att när man efter frigivningen mö
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ställighetstid. ( I princip från häkte till
frigivning och långt därefter). Detta
oavsett hur många gånger klienten
flyttar eller förflyttas inom kriminalvårdsenheterna.
Efterfrågan av våra insatser ökar alltmer, från intagna och olika kriminalvårdsenheter. Våra ekonomiska och
därmed personella resurser, ger oss
f n möjlighet att stå i regelbunden,
personlig kontakt med 50 – 60 klienter. Under vår förhållandevis korta
verksamhetstid har vi bidragit till att
ca 100 långtidsdömda gått ut till nya
sociala nätverk (i flera fall i olika slag
Daniel Lindberg funderar
av kristen verksamhet), arbete, bostad,
körkort och hjälp med skuldsanering
ter alla hinder på vägen till ett nytt liv, etc.
med vårt stöd skall orka gå vidare, och
Genom vår samverkan med Stiftelinte fly tillbaka in i missbruk och desen Kristen Familjehemsvård har en
struktiv tillhörighet.
majoritet av dessa kunnat göra sista
Många av våra klienter är yngre män delen av verkställigheten i kristna famed tidig debut i missbruk och krimi- miljehem. Enligt vår erfarenhet den
nalitet. Den gruppen växer oroande bästa utslussningsmetoden.
snabbt. Mest oroande är att många i
Daniel Lindberg
den gruppen fastnat i de kriminella 			
gäng, nätverk och organisationer som
växer allt snabbare, inte minst inne på
anstalterna. Detta kräver särskilda insatser från vår sida.
Att vi byggt upp verksamheten enligt en nätverksmodell, förankrad hos
enskilda, församlingar och företagare,
innebär att vi kan stå kvar i våra klientkontakter under intagnas hela verknytt

ara till nytta

g kan v
Hoppas att ja

Ofta utan bostad, utan jobb och avsaknad av vänner och dessutom hade de
kanske skulder var det oerhört tufft
för en fd. intagen att etablera sig i
samhället.
Sen en tid är jag med i ”Ventilen”,
en ekumenisk grupp, som i samarbete
med NAV (Nämnden för Andlig Vård
i kriminalvården) regelbundet besöker
anstalterna i Mariestad. Ventilen är en
samtalsgrupp och i mötet med de intagna förstår jag att oron är stor hos
många intagna. Det gäller oro över
Stig H Johansson
anhöriga, men inte minst oro över en
Stig H. Johansson heter jag och är stundande frigivning. Jag känner att vi
styrelseledamot i IBUS sen 2007. Jag i Ventilen har en mycket viktig uppgift
är 66 år och bosatt i Mariestad sen att fungera som medmänniskor bland
1977. Jag har mina rötter på Kinne- de intagna och att jag som kristen på
kulle, närmare bestämt i Husaby. Jag detta sätt kan leva ut min tro.
har fru, tre barn och sex barnbarn.
Hela mitt yrkesverksamma liv har jag
Mariestads Missionsförsamling är en
jobbat som gymnasielärare.
av huvudmannaförsamlingarna i IBUS
och på det sättet fick jag information
Fritiden har jag i princip ägnat åt om IBUS och vad dess arbete kan befamiljen, vänner, kyrkan och politiken. tyda. Jag är glad över att Daniel LindSenaste fem åren har nog politiken ta- berg pratade med mig om att ställa
git det mesta av fritiden och dessutom upp i IBUS´styrelse och jag hoppas
del av min arbetstid. När jag var en- jag kan vara till nytta i styrelsen med
gagerad i socialnämnden fick jag klart det jag kan och att jag kan bidra till
för mig hur problematiskt det var för att IBUS får möjlighet att utvecklas.
interner att börja ett liv i frihet efter En sak är säker och det är att IBUS
anstaltsvistelsen. Det hände att före behövs.
detta intagna sökte bistånd hos sociStig H.Johansson
altjänsten.
Styrelseledamot i IBUS
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