
Ronny har under sin någorlunda nykt-
ra tid varit omgiven av ett pålitligt nät-
verk som har varit till stort stöd för 
honom men just ekonomin har han 
fått kämpa ensam med. Jag besökte 
Ronny och kunde då konstatera att 
kravet var preskriberat sedan många 
år, dessutom upptäckte jag att han 
inte hade gjort korrekta avdrag för de 
räntor som hade betalats under åren 
(alla inkassobolag skickar inte in kon-
trolluppgifter). 

Hela historien slutade med att Ronny 
fick tillbaka 35.000 kronor på skatten 
som omedelbart gick till hans skulder. 
Så istället för ett nytt krav blir Ronny 
skuldfri nu till årsskiftet och läget ser 
mycket ljusare ut.

Nykter, skuldfri, ett jobb han trivs 
med och ett stödjande nätverk, nu or-
kar Ronny med livet igen.
Nätverk är som ett pussel, vi kan 
alla bidra med något.
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”Jag orkar inte mer”

Per Jörlin

Per Jörlin, 
föreståndare IBUS

   Ett av dagens 25 samtal inleds med 
ovannämnda ord. Ronny har kämpat 
på under några år. En knagglig väg i 
kamp med skulder och alkohol. Två 
steg framåt har följts av ett steg bakåt.  
Ronny har levt på existensminimum 
under tre år och började se ett slut på 
skulderna om några år. Nu hade ett 
nytt krav dykt upp som en påminnel-
se om ett alkoholiserat 90-tal. 17.000 
kronor att ”betalas inom 10 dagar”.  
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för mycket med alla brottslingar.
Vill NI försörja dessa individer med era 
skattepengar? Ska vi ha ett samhälle där 
en person som begår ett brott sedan göm-
mas undan i ett bidragssystem som kostar 
samhället enorma summor varje år. Skulle 
det inte kännas bättre om dessa individer 
bidrog till samhället genom hederligt ar-
bete istället för att snylta på ”arga skat-
tebetalares” pengar.
Med andra ord går orden rehabilitering 
och mindre daltande hand i hand.

Kriminalvårdsdebatten har hamnat i 
samma fålla som energidebatten. Ni vet 
de där vindkraftverken som är så bra 
och miljövänliga att alla bara måste älska 
vindkraften (om vi täcker hela Sverige 
med vindkraftverk så har vi löst 10% av 
våra behov). Vi älskar denna lösning tills 
dem kommer till vår kommun och börjar 
skövla våra grönområden. Men... är inte 
grannkommunen bättre lämpad att bygga 
vindkraftverk i?
 
Samma mentalitet råder när f.d kriminella 
söker jobb. Tack för ditt intresse men det 
är bättre att du söker jobb i vår grann-
kommun.
Politiker försöker att kontrollera någon-
ting som inte går att kontrollera. Ute i 
vårt samhälle finns det potentiella vålds-
män ingen tvekan om det men det är inte 
säkert att dessa finns med i något belast-
ningsregister. 
Självklart så måste vi ha en noggrann 
kontroll inom vissa yrkesområden men vi 
måste vara vaksamma när gränserna hela 
tiden vidgas. 

Att mucka från ett fängelsestraff   innebär 
verkligen att uttrycket ”dubbla känslor” 
får en tydlig innebörd. Å ena sidan käns-
lan av att vara fri, kunna bestämma sin 
vardag utan att begränsas av låsta dörrar, 
å andra sidan börja känna av samhällets 
osynliga bojor som hindrar många från 
att ta steget till ett värdigt liv.

I skrivandets stund nalkas valet om några 
dagar. Politikerna positionerar sig för att 
attrahera så många som möjligt. Inom kri-
minalvårdsområdet gäller det att visa för 
alla ”arga skattebetalare” att man företrä-
der en tuffare linje än sina företrädare.

Hårdare straff  kombineras med att listan 
över arbeten som kräver registerutdrag 
från belastningsregistret ökar ständigt.

Men starta företag går väl bra eller…se-
dan 2008 finns en paragraf  inom lagen 
om offentlig upphandling som ger det 
offentliga rätt att säga nej till ett anbud 
– även om det inte finns något bättre – 
med motiveringen att någon i företagets 
ledning har dömts för grova brott.

Så vad ska man då göra med de som friges 
från våra anstalter. Vi har en lagstiftande 
församling vald på demokratiska grunder 
som har slagit fast att kriminalvårdens 
mål är att rehabilitera intagna och förbe-
reda dem för ett liv på utsidan.
Sedan har vi en kategori som tycker att 
det daltas med alla brottslingar och att 
dem inte förtjänar några nya chanser. Kan 
dessa åsikter på något sätt förenas.
En fråga till dem som tycker att det daltas 

En andra, tredje, fjärde chans...



När man som IBUS arbetar med intagna 
och försöker väcka opinion inom krimi-
nalvårdsområdet blir man nästan med 
automatik placerad  som en person som 
vill mjuka upp kriminalvårdsregler och  
”dalta med buset”.
Jag vill upprepa vad IBUS står för. Att 
genom långsiktigt stöd hjälpa intagna till-
baka till samhället så att denne kan yrkes-
arbeta och därigenom betala tillbaka sina 
skulder.
Tro mig det är inte fråga om att dalta med 
någon.

             Den 3 september fyllde vår käre 
Daniel Lindberg 75 år. Det är nu 10 år 
sedan jag lärde känna Daniel. De åren har 
varit en spännande och intressant tid av 
mitt liv, då vi tillsammans fått vara med 
och forma IBUS.
   Daniel har en gedigen bakgrund i den 
Svenska frikyrkligheten och när jag mötte 
honom första gången var han fängelse-
präst på Österåkers fängelse. Då fick jag 
vara med om vad omvårdnad och omsorg 
kan betyda för en utsatt grupp i samhället. 
Hans starka vision har varit att med Guds 
och människors hjälp få återföra långtids-
dömda på våra fängelser till ett ordnat liv 
utanför fängelsets portar.
   Åtskilliga är de intagna som kan tacka 
Daniel för den omsorg han visat. Åtskil-
liga är även de intagna som verkligen har 
kunnat vända på sin livshistoria och som i 
dag lever ett rikt liv i frihet. Aldrig har jag 
mött någon annan människa med sådan 
uthållighet i sin omsorg. 
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Sedan är vi kanske lite mer uthålliga än 
andra och tillåter människor att misslyck-
as och ge dem nya chanser.

”Då kom Petrus fram till honom och frå-
gade: Herre hur många gånger måste jag 
förlåta en människa som handlar fel mot 
mig? Räcker det med sju gånger?”
”Nej, svarade Jesu. Du ska förlåta henne 
70 gånger sju gånger”

Matteus 18:21-22
Per Jörlin 

föreståndare Hela Människan IBUS

Grattis Daniel 75 år

   Tack Daniel för dessa år tillsammans 
med Dig. Vi på IBUS önskar Dig många 
ytterligare år av välsignelse.

Sigvard
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Sommarrapport år 2010
Jag tänkte nu ge lite glimtar ifrån min 
sommar som innehåller tre stycken speci-
ella minnen som jag kommer att bära med 
mig en lång tid framöver. I höst blir det 7 
år sedan jag lämnade fängelsevärlden och 
med det uthålliga stödet ifrån IBUS vill 
jag dela med mig lite reflektioner.
     Första minnet kommer när jag besökte 
en trosbroder i Aneby. Vi hade träffats på 
Götabro bibelskola –07 och har bibehål-
let kontakten sedan dess. Han har nu gift 
om sig och hans fru fyllde 30 år. Vi firade 
detta med ett grillparty vid en fin badplats 
där Trosgnistans sommarkonferens sam-
tidigt hade sin mötesvecka.
    Vi var en ca 60-70 personer och en 
övervägande majoritet av deltagarna var 
f.d. kriminella narkomaner och alkoholis-
ter som mottagit Guds nåd i Jesus Kristus 
i våra liv och blivit födda på nytt. Fes-
ten liknande mera ett väckelsemöte med 
bön, lovsång och vittnesbörd och vi hade 
mycket trevligt tillsammans.
     Festdeltagarna ville också skicka med 
mig en framtida gåva inför min 50 års dag 
som jag skulle fira i slutet av augusti så de 
bildade en förbönscirkel och lade händer-
na på mig. Den förbönssmörjelsen gick 
inte av för hackor! Det var längesedan jag 
kände en sån himmelsk kraft omsluta hela 
mig och det bär än idag…!
    Andra minnet är att jag nu i sommar 
fick se Öland för första gången i hela mitt 
liv! Jag blev kallad att tala på ett tema möte 
under ett ungdomsläger på Böda camping 
som Svenska Alliansmissionen arrangera-
de. En av huvudledarna går i samma klass 
som mig på Korteboskolan och han insis-
terade på att jag skulle komma dit och ge 
mitt vittnesbörd vid en samling.

Han sa inget till övriga ledare om min 
bakgrund utan sa endast att se till att ung-
domarna är på plats på denna samling.
Jag delade ut mitt vittnesbörd om mitt liv, 
omvändelse och vad jag gör idag. Reak-
tionen blev verkligen positiv! Jag fick vara 
med i olika smågrupper för ungdomarna 
ville höra mera, fick enskilda samtal både 
med ledare och med ungdomar i olika 
själavårdsfrågor, hamnade i en svarspanel 
där ungdomar sms: ade in frågor om den 
kristna tron som vi i panelen skulle svara 
på samt har nu under hösten fått olika 
erbjudande om att komma till olika ung-
domsmöten och samlingar runt om i Väs-
tergötland samt Småland för att dela mitt 
vittnesbörd till de ungdomar som samlas 
där. Vilken förmån att få tjäna Herren 
Kristus och betjäna mänskligheten på ett 
positivt sätt!
    Tredje minnet är firandet av min 50-års 
dag här i Timmersdala. Jag som ungkarl 
och med en liten lägenhet hade inga som 
helst planer att fira min 50-årsdag med ett 
stort kalas. Församlingens omsorgsgrupp 
beslutade att de ville arrangera och plane-
ra ett kalas. Sagt och gjort: det blev så. Jag 
bjöd in folk och när det hade kommit upp 
att det sammanlagt med församlingens 
anmälda började närma sig 80-85 stycken 
så sa de stopp. Vi har inte plats för mer! 
Märkligt, tänkte jag, vi brukar ju ha upp 
till 100 personer utan problem!
    När dagen kom var de absolut klar med 
att jag inte fick komma till kyrkan tidigare 
än en viss tidpunkt. Jag var på plats och 
hälsade folk välkomna. Dukningen var 
jättefin och en orkester var på plats! Sig-
vard L brukar åka runt och spela med en 
orkester och de var nu på plats för att un-
derhålla hela kvällen. En av omsorgs-
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Tillsammans med de resur-
ser samhället erbjuder ge 
praktiskt stöd till en bestå-
ende förändring.

Erbjuda ny gemenskap.

Försöka underlätta den 
svåra situation intagnas 
familjer ofta befinner sig i.

Skapa kontakter som kan 
fortsätta efter frigivningen, 
som kan leda till vänskap 
för livet.

Skapa opinion för fortsatta 
förbättringar inom kriminal-
vården.

.
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IBUS står för
Individuellt 
Behovsstyrt

Uthålligt Stöd

Vi vill



deltagarna vid namn Mona Jonåker tog 
fram mig och hälsade alla välkomna. Hon 
ställde några kluriga frågor och orkestern 
började spela God save the Queen, en 
röd matta rullades ut och dörren ut till 
hallen öppnades. Där stod min ”andliga 
mamma” som hade kommit dit ända ifrån 
Karlstad iklädd en drottningkrona och 
med ett svep som en kvinna bar på.
(Jag kallar min mamma för Drottning och 
jag är hennes Kronprins. Också det en 
historia för sig. Det tar vi en annan gång!). 
Hon krönte mig till Kronprins och jag 
fick ett svep. Två röda kungastolar hade 
under tiden burits fram som vi kunde 
sitta i resten av festen. När min mamma 
kom min fick jag samma min som katten 
i comhem reklamen: jag bara gapade av 
förvåning. Jag hade pratat med henne i te-
lefon dagen innan och hon har hållit god 
min sen i somras!
   Förutom församlingens ca 60 personer 
så kom Herr- och damlagets fotbollspe-
lare och uppvaktade mig också. Det var 
ett ca 25 tal. Så hade jag också ett tiotal 
övriga personer bl.a. ifrån de olika nykter-
hetsgrupperna som jag också har arbetat 
aktivt i de senaste 5 åren.
   Under min personliga andakt och mitt 
tacktal så reflekterade jag att när jag läm-

nade fängelsevärlden hösten 2003 så 
hade jag endast kläderna på kroppen och 
en familjehemsplacering i yttre tecken på 
välfärd. Nu 7 år senare hade det kunnat 
komma minst upp emot 150 personer 
som hade önskat att få vara med och gra-
tulera mig till mina uppnådda 50 levnads-
år! Vilken välsignelse att få vandra med 
Gud. Och hur skall då inte den himmel-
ska festen bli för oss alla? Helt enkelt obe-
skrivligt bra! Hoppas att ni läsare av denna 
artikel har fått en bild av hur Herren Jesus 
Kristus har välsignat min sommar och det 
hade varit helt omöjligt utan den Kristna 
ideella föreningen IBUS arbete!
   Tack alla ni läsare som stödjer och upp-
muntrar oss arbetare inom föreningen att 
inspirera oss att tjäna våra medmänniskor 
runt om i Sverige år efter år! Gud välsigne 
eder alla!
P.S. Skulle du vilja att representanter ifrån 
IBUS kommer till er församling och pre-
senterar och vittnar om vårt arbete så tala 
först med er pastor och/eller styrelsen 
om ett mötesbesök. Får ni ett positivt 
svar så kontakta oss på kontoret sedan. 
Har du önskemål att vi ska komma till ett 
ungdomsmöte/ungdomsträff: Tala med 
ungdomsansvarig och återkom om det 
blir aktuellt!

Grattis 50-åringen

Nils Lennart 

Vi från föreningen IBUS önskar Dig 
rik välsingnelse och kommer med 
spänning följa din fortsatta livsresa 
              Sigvard

Nils Lennart Kummu
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