Tidslinje RFS historia
I slutet av 1950-talet bildar lekmannaövervakare föreningar. Karlskrona övervakarförening, som bedöms
vara landets äldsta, bildas 1957.
April 1967 samlas 23 föreningar i Danderyd på initiativ av Stockholms övervakarförening för att diskutera
möjligheten till samverkan i ett förbund för att bli en starkare röst.
4 maj 1968 - första kongressen i Södertälje, Övervakarnas riksförbund bildas.
1970 - de första stadgarna för förbundet antas.
1972 – förbundets första tidning Övervakaren ges ut.
1974 – förbundets första studiematerial ”Övervakare - en lekman i samhällsarbetet”. Förbundets första
kansli på Långholmen etableras.
1975 – tas initiativ till första besöksgrupperna - mindre än ett år senare hade hälften av föreningarna en
sådan verksamhet.
1981 - förbundet byter namn till Övervakares och kontaktpersoners riksförbund. Uppdragen kontaktperson och kontaktfamilj tillkommer.
1989 - förbundet byter namn till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.
1996 - den första stödpersons- samt godmansföreningen upptas i förbundet.
1997 – etiska riktlinjer om frivilligt samhällsarbete antas.
1999 – första gemensamma studiematerialet för frivilliga samhällsarbetare.
2001 - ungdomshem tillkommer som verksamhetsområde
2002 - de första visionsrummen etableras inom ramen för projektet Bättre frigivning
2006 – studiecirkeln Bättre framtid prövas för första gången på anstalten Beateberg
2007 - RFS får samordningsansvar för Visionsrummet
2014 - etiska riktlinjerna skrivs om till värdegrund
2018 - RFS fyller 50 år

Tidslinje lagstiftningen
1906 - Villkorlig frigivning från kriminalvårdsanstalt med övervakning införs
1918 - Domstolarna kan döma till övervakning, frivilliga får uppdrag som övervakare
1924 – Barnavårdslagen ger nämnder möjlighet att anlita tjänstemän eller frivilliga för det sociala arbetet.
Föräldrabalken, som reglerar uppdragen god man och förvaltare antas. Överförmyndarinstitutet inrättas
1942 - Den statliga frivårdsorganisationen inrättas
1956 - Socialhjälpslagen med ökad tilltro till frivilligarbetets insatser ersätter fattigvårdslagen
1965 - Skyddstillsyn som innebär övervakning införs som påföljd
1974 – Kriminalvårdsreformen - Frivården ska öka kontrollen genom fler anställda tjänstemän med färre
ärenden per anställd. Andelen lekmannaövervakare minskade drastiskt
Lag om kriminalvård i anstalt antas – uppdraget förtroendeman för livstidsdömda tillkom.
1977 – Frivårdsförordningen som reglerade frivårdens och övervakarens arbete inom kriminalvården
antas.
1980 - Socialhjälpslagen, nykterhetslagen och barnavårdslagen ersätts med socialtjänstlagen, SoL.
Övervakare ersätts med kontaktpersoner enligt SoL.
1991 - Lagarna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, antas. Uppdraget stödperson enligt
LPT och LRV införs.
1993 - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade antas. Uppdraget kontaktperson enligt
LSS tillkommer.
2004 - Uppdraget stödperson förs även i nya smittskyddslagen
2005 – Lagen om god man för ensamkommande barn, som stärker barnens skydd, skapas.

