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INBLICK februari 2018   
 
Inblick är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, interna nyhetsbrev om det som 
händer inom förbundet. Det skickas till alla lokalföreningars styrelseledamöter som RFS har 
en e-postadress till. Sprid Inblick till alla i styrelsen och lägg gärna in det som en 
rapportpunkt vid nästa styrelsemöte. 
 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 
 
Glöm inte anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte! 
Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens 5-6 maj i Stockholm klart (se 
bilaga). Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och 
framåtblick. Om ni inte hinner ha ert årsmöte före 5 mars och vet att ni ska skicka en eller två 
delatagare till årsmötet så kan ni meddela det innan den 5 mars till RFS kansli och 
återkomma efter ert årsmöte med namn. Sista anmälningsdag är 5 mars.  
 
Läs mer och anmäl föreningens representanter här: www.rfs.se/anmalan-arsmote2018 
 
Styrelseförteckning 2018 
Vänligen skicka in er styrelseförteckning för 2018 till RFS kansli efter att ni har haft 
föreningens årsmöte. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  

Uppdatera ansvarsförsäkring och medlemsregister 
Uppdatera medlemsregister och alla som har tecknat ansvarsförsäkringen för 2018. De 
föreningar som använder sig av RFS medlemsregister själva kan lägga till och ta bort vilka 
som ska ha ansvarsförsäkringen för nästa period. Övriga föreningar skickar sina medlemmar 
samt försäkrade i en lista till Helene Ericsson, gärna en lista där ni har en kolumn för vilka 
som är försäkrade, så uppdateras det i medlemsregistret.  

Påminnelse nya Dataskyddsförordningen 
Den nya Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om 
hur personuppgifter ska behandlas. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordning är att ge privatpersoner en starkare rätt 
att förfoga över sina personuppgifter. 
 

http://www.rfs.se/anmalan-arsmote2018


Förordningen gäller både företag, myndigheter, ideella organisationer och föreningar, även 
om det i lagstiftningen inte resoneras ur ideella organisationers perspektiv. Förordningen 
innebär strängare krav på de som hanterar personuppgifter och brott mot lagen kan ge höga 
böter.  
 
RFS kansli har tagit del av information kring kommande förändringar från olika källor och 
kortfattat så är det fortfarande oklart hur lagen kommer tillämpas. Men så länge ni i förening 
ser över vilka personuppgifter som verkligen behöver samlas in och skapar tydliga rutiner 
för hanteringen, som medlemmarna kan ta del av, finns ingen anledning till oro. Det här 
arbetet behöver ni i föreningen göra för att förebereda er: 
 

• Inventera – kartlägg vilka personuppgifter föreningen samlar in, på vilket sätt 
uppgifterna används och vem som har tillgång till dem. (Använd förslagsvis Excel-
dokument) Definitionen av personuppgift är alla uppgifter som kan kopplas till en 
levande person. Det kan till exempel vara medlemsregister, adresslistor, webbsidor, 
bilder, textdokument, pdf:er och e-post. 

 
• Krav på att informera - Medlemskapet är den så kallade rättsliga grunden för att 

samla in medlemmarnas personuppgifter.  Det är viktigt att informera nya och 
befintliga medlemmar om att föreningen/RFS samlar in personuppgifter och hur de 
används. Förslag på text som bör finnas i samband med att medlemskap tecknas, på 
webbsidan, foldrar och i utskick till ny medlem:  
”Om medlemsregistret - När du registrerar dig som medlem sparas 
personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, 
RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. 
Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. 
Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive 
lokalförening samt av RFS. Läs mer: www.rfs.se/medlemsregistret ” 
 

• Skapa tydliga och dokumenterade riktlinjer –  
Hantering – dokumentera vem i föreningen som hanterar personuppgifter, vilka 
rutiner föreningen ska ha för överlämning och för att den som inte längre har 
ansvaret raderar personuppgifter på sin dator, mobil, e-post osv. En bra idé kan vara 
att den som hanterar personuppgifterna skriver på att dessa rutiner ska följas. Om 
någon extern person hanterar personuppgifterna behöver de skriva på ett så kallat 
biträdesavtal. Tips! Om ni inte redan har en separat föreningsmejl är det bra att skaffa 
det.  
Radera – när ett medlemskap avslutas ska alla uppgifter tas bort. Men om det finns en 
tydlig tanke med varför personuppgifter ska sparas en viss period, kan det vara okej, 
förutsatt att det finns rutiner för detta och att medlemmarna känner till dem. 
Säg nej till sponsorer/bidragsgivare som kräver personuppgifter tex i ansökningar eller 
rapportering.  

 
Här går det att läsa mer: https://www.techsoup.se/ och 
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 
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Hör av er till RFS kansli vid frågor. 
 

Arbete med ny webbplats 
Ett arbete med att ta fram en ny webbplats för RFS har påbörjats. Om allt går som planerat 
lanseras den hösten 2018. Även på den nya sidan kommer det finnas möjlighet för 
föreningarna att ha en enkel webbsida, samt finnas motsvarighet till dagens godmansforum. 
Under våren kommer referenspersoner utifrån sidans målgrupp få tycka till. Om du har 
idéer eller önskemål som du vill skicka med i arbetet, sänd dem till 
minna.nyman.sabbadini@rfs.se  
 
RFS OPNIONSBILDAR 
 

Kommentar till Riksrevisionens rapport 
14 december 2018 kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar 
för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en 
utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda 
gode män och förvaltare. http://rfs.se/debatt_opinion/Remissvar_skrivelser/Kommentar-till-
Riksrevisionens-rapport/ 
 

Kommentar till Brå:s rapport 
Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning 
från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med 
civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget. 
http://rfs.se/debatt_opinion/Remissvar_skrivelser/Kommentar-till-Bras-rapport/  
 

RFS intervjuas om hot mot förvaltare 
Innan jul intervjuades Elin Molander, projektledare, i tidningen TTELA med anledning av en 
förvaltare hotats till livet av sin huvudman. Läs artikeln: www.rfs.se/intervju-TTELA 
 

RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson" 
I en intervju i Norrköpings tidningar uppmanar Jenny Ögren, förbundsordförande, brukare i 
Valdemarsvik som förlorat sin kontaktperson att överklaga besluten. 
www.rfs.se/kontaktperson-NT 
 
RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär  
I tidningen HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett frågeformulär från en 
överförmyndarnämnd som kritiseras av gode män. Läs mer: www.rfs.se/intervju-HD-
Sydsvenskan 
 

Debattartikel om godmanssystemet i Dagens samhälle 
I en debattartikel 15 januari skriver RFS om att det krävs flertalet åtgärder för att öka 
rättssäkerheten – både för den som får stöd av god man och för gode mannen. 
www.dagenssamhalle.se/debatt/alla-har-ratt-till-en-kompetent-god-man-20274 
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RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt 
LSS 
RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att 
informera om andra stödinsatser för personer som fått beslut på avslag eller indragen 
assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga 
samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov 
av.  Läs remissen här: www.rfs.se/remiss-infoLSS-2018 
 

 

 
TIPS 

 
Stödlinje för barn som flytt – även för deras gode män 
Till Rädda Barnens Stödlinje på flera språk kan barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige 
ringa anonymt och kostnadsfritt för att prata om vad de vill. Även gode män för 
ensamkommande barn kan ringa för att få tips om bemötande av barn i målgruppen som 
mår dåligt. Numret är 0200–77 88 20. Läs mer på: www.raddabarnen.se/helpline 

Rädda barnen är samarbetspart i RFS projekt Min rätt – Din roll. www.rfs.se/min-ratt 

KANSLIPERSONAL 

 
Bemanningen på kansliet 
Nu är det klart att Sini Teng kommer arbeta som projektledare tillsammans med Elin 
Molander i RFS arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll. Sini Teng kommer även vara 
ombudsman för frivilliga samhällsarbetare, med inriktning mot godmansområdet.   
 

Juridiska frågor 
Juridiska frågor mejlas även fortsättningsvis till: godmansfragor@rfs.se I mejlet ska 
frågeställaren uppge sitt namn och vilken lokalförening denne är medlem i. Målsättningen är 
ge svar inom en vecka. Tipsa alla era medlemmar om detta! 
 

Personalen på kansliet 
 
Bente Resberg, ombudsman inom kriminalvårdsområdet 
E-post: bente.resberg@rfs.se , tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00 
 
Elin Molander, projektledare 
E-post: elin.molander@rfs.se , tel: 08-556 068 36, mobil: 076-029 83 03 
 
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare  
E-post: gunilla.sundblad@rfs.se , tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32 
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Helene Ericsson, kanslisekreterare  
E-post: helene.ericsson@rfs.se , tel: 08-556 068 30, mobil: 073-512 72 75  
 
Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör 
E-post: minna.nyman.sabbadini@rfs.se , tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36 
 
Sini Teng, projektledare och ombudsman frivilliga samhällsarbetare, inriktning 
godmansområdet 
E-post: sini.teng@rfs.se , tel: 08-556 068 37, mobil: 076-337 30 46 
 
Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se , tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
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