
2007 års verksamhetsplan 

 

Året kommer att bjuda på nya utmaningar när det gäller att utveckla IBUS. EU projektet 
upphör i och med utgången av år 2006 vilket innebär att Per Jörlin kommer att arbeta på ett 
mer klientinriktat sätt än tidigare. Som tidigare år gäller det att vi hela tiden arbetar aktivt 
för att hålla ekonomin i balans. Lönebidrag har upphört för en av våra anställda och kommer 
att minskas väsentligt för övriga. IBUS ska fortsätta med målsättningen att kunna ha två 
stycken anställda utan uppbärande av lönebidrag. Vi har idag ett mycket aktivt samarbete 
med SKFH vilket även är av väsentlig betydelse för vår ekonomi. Konceptet har varit mycket 
gynnsamt för båda parter och kommer att fortsätta under året. För att verksamheten ska 
kunna utvecklas ytterligare måste vi ordna fram fler familjehem vilket för närvarande råder 
stor brist på. Vidare har vi i samarbete med SKFH börjat utreda frågan om s.k. stödboende 
som skulle vara ytterligare en stödåtgärd efter familjehemsboende. 

Församlingskontakter 

Under 2007 kommer Daniel Lindberg att leda arbetet med målsättning att stärka och 
fördjupa våra kontakter med församlingar ute i landet. Fokus ska även läggas på att bearbeta 
olika second hand verksamheter. 

Nätverket 

En reducering av antalet har skett under 2006 och förhoppningen är att de kvarvarande ska 
kunna stödja IBUS på ett mer aktivt sätt i olika former. 

 Kriminalvården 

Med nya kriminalvårdslagen finns det ett lagstadgat krav på att frivilligorganisationerna ska 
involveras på ett mer aktivt sätt. Möjligheten ska även finnas att betala för dessa tjänster 
och när vi nu har ett stort förtroende från myndigheterna ska vi aktivt arbeta för att även 
kunna ta betalt för våra tjänster. I övrigt ska vi fortsätta med vårt framgångsrika koncept för 
att bibehålla kvaliteten i vårt arbete.  

Familjehem 

Samarbetet med SKFH och Älvsborgs familjevård fortsätter i nuvarande omfattning.  

Kurser och utbildningar 

Vi planerar att genomföra verksamheten på ett likartat sätt under 2007. Det är hela tiden en 
balansfråga med tidskrävande kurser kontra klientarbete.  
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