INFORMATION TILL LOKALFÖRENINGARNA INOM RFS

Inblick

OKTOBER 2020

Verksamhet som bedrivs i anstalt och
häkte av organisationer i civilsamhället
Kriminalvården har beslutat att organisationer som erhåller statsbidrag från Kriminalvården återigen får bedriva
sin verksamhet vid anstalt i säkerhetsklass 1 och 2 samt
i häkte. Detta under förutsättning att Kriminalvårdschefen vid den lokala enheten bedömer att besöken kan
ske på ett smittskyddsäkert sätt.
Enskilda insatser bör ske i besökslokaler där den intagne
och besökaren är placerade på var sin sida av ett plexiglas. Om insatser i grupp genomförs behöver lokalen
vara rymlig och det ska finnas goda förutsättningar att
hålla avstånd och upprätthålla god hygien. Organisationerna behöver minimera antalet personer som besöker
Kriminalvården.
Beslutet gäller från 2020-10-13.

Nya medarbetare på RFS kansli
Vi vill hälsa Erik Åhlin och Lina Karlsson varmt välkomna
som nya medarbetare på RFS!
Erik kommer att arbeta inom vårt nya treåriga projekt ”Rätt
att delta - med stöd av en ställföreträdare”, som går ut på
att öka delaktigheten och medbestämmande för huvudmän med gode män. Tidigare har Erik arbetat som regional
samordnare för organisationen Läkare i Världen. Där jobbade han bl a med utbildningsprojekt mot utsatta grupper,
rättighetsstärkande insatser och arbetsleda volontära vårdmottagningar. Han har även engagerat sig i ungdomsverksamhet för personer med kognitiva funktionshinder i flera
år.
Lina kommer att jobba som kommunikatör på 50 procent. Bland annat kommer hon ha hand om nyhetsbrev,
hemsida och sociala medier samt arbeta med kommunikation i projektet ”Rätt att delta - med stöd av en
ställföreträdare”. Tidigare har Lina jobbat med kommunikationsfrågor inom det internationella utvecklingssamarbetet,
främst i Stockholm och i Managua, Nicaragua. Senast var
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hon på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union, där hon arbetade med att belysa mänskliga rättigheter i
arbetslivet.

Information från Skatteverket
Blankett SKV 4809, med denna blankett kan huvudmannen utse den gode mannen till Deklarationsombud. Ett
Deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via
e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 och får också läsrättigheter på e-tjänsten Skattekonto. Uppdraget utförs
därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via
e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella.
Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett
ombud direkt via e-tjänsten Ombud och behörigheter.
Man kan tidsbegränsa ombuds-tiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta
sin behörighet när som helst.
Fortsättning på nästa sida >
WWW.RFS.SE

INFORMATION TILL LOKALFÖREINGARNA INOM RFS

Detaljerad information kring ombudsbehörigheter återfinns på Skatteverkets hemsida.

Begripsam bjuder in till Workshop
Begripsam har utvecklat en prototyp som vi kallar ”God
man i fickan”. Projektet finansierades av Vinnova och
avslutades i september. Under projektet har vi haft flera
workshoppar med huvudmän för att ta reda på deras
önskemål och behov. Nu behöver vi ha en workshop
med dig som är gode man/ställföreträdare/förvaltare för
att få en bättre helhetsbild.
För dig som är med erbjuder vi 300 kronor som lön eller
i presentkort.
Här är en kort presentationsfilm av projektet, länk till annan webbplats: https://vimeo.com/449259472
Dag och tid: måndagen den 2 november kl 15.00–16.30
Plats. Digitalt via Zoom, länk kommer när du anmält dig.
För anmälan och eventuella frågor kontakta gärna Louise
Tengstrand på Begripsam AB, Louise.tengstrand@begripsam.com, telefon 070 147 53 13.
Begripsam jobbar med att göra samhället mer tillgängligt.
De är både en förening och ett bolag och startade 2016.
Du kan läs mer om dem på www.begripsam.se

Autism och Asperbergförbundet bjuder
in till Digital konferens 2020
24 och 28 november bjuder Autism- och Aspergerförbundet in till två kostnadsfria webbinarier.

DIGITAL KONFERENS 2020
Två webbinarier om autism
24 och 28 november
Autism- och Aspergerförbundet bjuder in till två
webbinarier med programpunkter som på olika sätt berör
autism. Webbinarierna genomförs i programmet Zoom.
Webbinarierna är kostnadsfria men du behöver anmäla dig
för att få en länk som du sedan loggar in till webbinarierna
med. Du kan anmäla dig till ett eller båda av tillfällena.

https://www.autism.se/20201019_digital_konfrens_2020

Internationella frivilligdagen
Den internationella frivilligdagen infaller årligen den 5
december! Hör av er till RFS kansli om ni planerar aktiviteter i era föreningar så kan vi lägga in i den gemensamma
kalendern på rfs.se. Föreslå gärna er överförmyndare,
patientnämnd eller frivårds- och socialtjänstkontor att
gemensamt uppmärksamma dagen! Läs mer: www.rfs.se/
frivilligdagen

Kontaktuppgifter till oss på kansliet
Elin Molander, Ombudsman/projektledare Rätt att delta
E-post: elin.molander@rfs.se,
Tel: 08-556 068 36, mobil: 076-029 83 03

Lina Karlsson, kommunikatör
E-post: lina.karlsson@rfs.se,
Tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36

Erik Åhlin, Ombudsman/projektmedarbetare Rätt att delta
E-post: erik.ahlin@rfs.se,
Tel: 08-556 068 32, mobil: 070-976 12 11

Namn Namn, ombudsman kriminalvårdsområdet
E-post: namn.namn@rfs.se,
Tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00

Helene Ericsson, kanslisekreterare
E-post: helene.ericsson@rfs.se,
Tel: 08-556 068 30, mobil: 073-512 72 75

Thomas Karlsson, Studieansvarig
E-post: thomas.karlsson@rfs.se,
Tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare
E-post: joanna.graumann.walnestedt@rfs.se,
Tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32
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