
     2017-10-26 
 

 
INBLICK oktober 2017   
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. 
 
 

RFS firar 50 år 
RFS kansli har satt igång arbetet med att planera inför RFS 50 års dag som infaller 4 maj 2018. 
50-årsjubileumet kommer att uppmärksammas i samband med årsmötet 5-6 maj 2018, vi 
tänker också att hela 2018 blir ett jubileumsår. Det vore även roligt om ni i föreningarna vill 
uppmärksamma jubileumet på något sätt. Hör gärna av er till kansliet om tankar kring hur 
ni vill skulle vilja göra det, så tar vi med det i vårt planeringsarbete.  
 

Uppmärksamma frivilligdagen! 
RFS har haft dialog med Socialstyrelsen kring möjligheten att gemensamt uppmärksamma 
Internationella frivilligdagen som infaller 5 december. Vi har ännu inte fått klartecken från 
myndigheten, men oavsett det kommer RFS ta fram en mall för pressmeddelande som ni i 
föreningarna kan sända ut till lokal media och uppmärksamma dagen på facebook. Vi 
återkommer med mer information så snart som möjligt.  
 
Hör av er till RFS kansli om ni planerar aktiviteter i era föreningar så kan vi lägga in det i 
den gemensamma kalendern på RFS hemsida. En idé är att med sin överförmyndare, 
patientnämnd eller frivårds- och socialtjänstkontor diskutera möjligheten att gemensamt 
uppmärksamma dagen!  
 
 
RFS OPINIONSBILDAR: 
 

Kommentar till länsstyrelsernas redovisning av 
överförmyndaruppdraget 
RFS har kommenterat länsstyrelsernas redovisning av överförmyndaruppdraget i början av 
september. RFS välkomnar flera av förslagen, men hade önskat fler konkreta åtgärder – 
särskilt kring utbildningsfrågan. Kommentaren har sänts till länsstyrelsen Västra Götaland 



som samordnat utredningen samt, SKL, Justitiedepartementet, politiker och journalister som 
bevakar frågan. Läs mer: www.rfs.se/kommentar-lansstyrelsen  
 

RFS debatterar kontaktperson LSS 
Den 25 september publicerades RFS debattartikel i SocialPolitik. Den beskriver den negativa 
utvecklingen med att allt fler förlorar sin kontaktperson enligt LSS när de flyttar till särskilt 
boende, vilket visar en brist på förståelse för vad en kontaktperson bidrar med. Läs hela 
inlägget här: http://socialpolitik.com/2017/09/24/att-mista-sin-kompis/  
 

Om arvoden för frivilliga samhällsarbetare  
För kännedom har RFS i början av oktober sänt ut ett pressmeddelande men anledning av att 
flera nyhetsredaktioner skriver om sänkningarna av arvode.  RFS vänder sig emot att 
arvoden, såsom nu sker, sänks under pågående uppdrag. Vi menar att en sådan sänkning i 
så fall bör ske i och med nya förordnanden. Läs: www.rfs.se/pressmeddelande-arvoden2017 
 
RFS vill även förtydliga var förbundet står i arvodesfrågan genom följande dokument som 
även finns på www.rfs.se/om-arvoden 
 

RFS remissvar om nya ungdomspåföljder 
RFS har yttrat sig över förslaget kring nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. RFS lyfter fram 
värdet av lekmannamedverkan och behovet av stöd till de frivilliga. RFS saknar dock ett 
ordentligt resonemang om hur påföljderna ska fungera för unga som saknar ordnade 
hemförhållanden samt vilket organisation som skulle krävas för förslagen: 
www.rfs.se/remissvar-ungdomspafoljder 
 

RFS remissvar om villkorlig frigivning 
RFS har lämnat ett yttrande om utredningen kring villkorlig frigivning till 
Justitiedepartementet. RFS vill att det tydliggörs att lekmannaövervakare ska tillsättas vid 
övervakning samt att besöksgruppsverksamhet och Visionsrummet utvecklas för att 
underlätta klienternas återanpassning till samhället. Läs remissvaret här: 
www.rfs.se/remissvar-villkorligfrigivning 
 
 
OMVÄRLD 
 

Domar till stöd för att få ut adressuppgifter 
Två rättsfall från kammarrätten kan användas som stöd för lokalföreningar som vill få ut 
post- eller mejladresser till gode män från överförmyndaren, för att skicka information om 
föreningen till nya gode män. Läs mer i Kunskapsbanken: www.rfs.se/dom-adressuppgifter 
 

RFS ny partner i Ideell Arena 
RFS har under 2017 blivit partner i IDEELL ARENA som är ett samarbete mellan idéburna 
organisationer. IDEELL ARENA startades av forskare och ledare från olika 
ideella organisationer 1998 och drivs idag ett åttital organisationer. Fokus 
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för verksamheten är att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn. Här presenteras 
RFS på Ideell arenas webb: http://www.ideellarena.se/riksforbundet-frivilliga-
samhallsarbetare-ny-partner/ 
 
 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 
 

Om loggan 
Kom ihåg att använda rätt version av RFS logga, ladda inte ner den som ligger i sidhuvudet 
på www.rfs.se eller www.facebook.com/riksfs! Om du vill få loggan mejla till info@rfs.se och 
minna.nyman.sabbadini@rfs.se så sänder vi den till dig! Om din förening heter frivilliga 
samhällsarbetare kan ni även få en egen version av loggan. 

Ny mejladress för juridiska frågor 
Juridiska frågor mejlas till RFS volontärjurister via adressen: godmansfragor@rfs.se. Uppge: 
"Till volontärjurist", samt ditt namn och vilken lokalförening du är medlem i. Målsättningen 
är ge svar inom en vecka. Tipsa alla era medlemmar om detta! 

Styrelseförteckning 2017 
Vänligen skicka in er styrelseförteckning till RFS kansli efter att ni har haft föreningens 
årsmöte. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  
 

RFS medlemsregister! 
Sedan mars 2016 kan föreningen uppdatera sitt medlemsregister direkt i RFS register och 
kansliet ska nu utvärdera hur det fungerat. Välkommen att höra av er om har några tankar 
kring detta. 
 

Uppdatera medlemsuppgifter 
De föreningar som inte själva uppdaterar direkt i RFS register behöver regelbundet sända in 
ett uppdaterat medlemsregister till kansliet. Dels för att olycksfalls- och krisförsäkringen 
gäller endast när medlemmen finns registrerad i RFS register, dels för att medlemmarna ska 
få RFS nyhetsbrev hemskickat. För att de även ska kunna få RFS digitala nyhetsbrev behöver 
kansliet även få in medlemmarnas mejladresser.  
Ett uppdaterat medlemsregister är också viktigt eftersom föreningens årsavgift till förbundet 
baseras på medlemslistan vid slutet av varje år.  
 

Personalen på kansliet 
 
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, vik ombudsman inom kriminalvårdsområdet 
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 
 
Vakant, ombudsman inom godmansområdet, under vakansen mejlas frågor till RFS 
volontärjurister, via godmansfragor@rfs.se. Uppge: "Till volontärjurist", samt ditt namn och 
förening. Målsättningen är att ge svar inom en vecka. 
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