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Vad medlemskap i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ger 
 
Enskild medlem i lokalförening inom RFS: 

• Alla medlemmar får RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Till de medlemmar 
som vi fått in mejladresser till sänder vi även den digitala versionen av nyhetsbrevet. 

• Medlemmar har möjlighet att inom respektive område (lekmannaövervakare, 
förtroendeman, partnerkontaktperson, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, 
stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och besökare på 
häkte och anstalt) vända sig till en ombudsman med frågor om uppdraget 

• Genom ett medlemskap i RFS får varje enskild medlem en kris- och 
olycksfallsförsäkring som täcker skador som kan uppstå i uppdraget. 

• Gode män, förvaltare och särskilt förordnade vårdnadshavare har även möjlighet att 
teckna en ansvarsförsäkring för 155 kronor per år (fr o m period 2021), som ger 
rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada. Den innebär i korthet rätt till juridiskt 
biträde om en f d huvudman eller anhörig till en huvudman skulle väcka åtal. 
Ansvarförsäkringen täcker ekonomisk skada som en god man av vårdslöshet har 
orsakat sin huvudman. Det kan till exempel vara om man har glömt att ansöka om 
bostadstillägg som huvudmannen varit berättigad till eller att man en månad glömt 
att betala hemförsäkring och skada då inträffar i huvudmannens hem. Om man inte 
har en försäkring kan en god man få stå för dessa kostnader själv. 

 
Exempel på när RFS olycksfalls- och krisförsäkring kan användas: 
– Gäller olycksfallsskador som drabbat kroppen ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. 
Krisförsäkringen ersätter upp till tio samtal hos legitimerad psykolog. 
Det är bra att känna till att en privat olycksfallsförsäkring inte självklart täcker ett olycksfall 
som sker i samband med ett frivilliguppdrag, det beror på typen av försäkring. Den som 
både har RFS olycksfallsförsäkring samt en privat kan få ut invaliditetsersättning från båda. 
 
Kommuner kan inte försäkra gode män och förvaltare då det strider mot kommunallagen 
och eftersom ett uppdrag som god man är ett privaträttsligt uppdrag så täcker inte heller en 
egen hemförsäkring alla omständigheter. 
 
Exempel på när RFS ansvarsförsäkring använts: 
– En mindre brand uppstod hos en huvudman. Ingen skadades men egendom blev förstörd 
och saneringen av lägenheten blev kostsam. När skadan anmäldes visade det sig att den 
gode mannen hade missat att betala hemförsäkringen för huvudmannen. Den gode mannen 
fick hjälp via RFS ansvarsförsäkring då det räknades som försumlighet. 
– En god man stämdes av anhöriga till huvudmannen som tyckte att den gode mannen hade 
förvaltat kapital på ett felaktigt sätt genom att placera i fonder som gått dåligt. Den gode 
mannen kunde använda RFS ansvarsförsäkring för att få hjälp av ett juridiskt ombud. 
 
Mer information om försäkringar finns på: www.rfs.se/forsakringar  

http://www.rfs.se/forsakringar
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Lokalförening inom RFS: 
Under första året gör RFS besök hos alla nya lokalföreningar. Det innebär att en representant 
från förbundsstyrelsen och en representant från kansliet besöker föreningen för att informera 
om RFS verksamhet och diskutera föreningens förväntningar och behov. 
 

• Som förening i RFS finns möjlighet att få stöd med administrations- och 
styrelsefrågor. 

• Möjlighet att gratis eller till självkostnadspris ta del av informations- och 
utbildningsmaterial som RFS tar fram, se: www.rfs.se/kunskapsbank/skrifter-och-
faktablad/  

• Förbundets kansli besöker gärna lokalföreningar i syfte att stödja styrelseutveckling. 
Detta sker ofta genom att flera styrelser samlas i en region.  

• Föreningen ingår även i ett nätverk av flera föreningar, främst på nationell nivå men 
möjlighet till regional samverkan finns också.  

• På RFS årsmöte som sker i maj varje år har föreningen möjlighet att sända två 
representanter. Föreningen har också möjlighet att skriva motioner om frågor de 
anser att förbundet ska jobba med. Som lokalförening är det också möjligt att 
nominera kandidater till förbundets förtroendeposter. 

• Gratis deltagande för en person vid första årsmötet efter att föreningen godkänts. 
Gäller då föreningen skickar två deltagare. 

• Föreningens styrelse får löpande information via e-post samt det interna 
nyhetsbrevet Inblick. RFS webbplats uppdateras med omvärldsbevakning, aktuell 
information samt blanketter och mallar: se särskilt: www.rfs.se/fortroendevald 

• Erbjudande om kostnadsfri lokal webbsida under www.rfs.se. En lokal redaktör utses 
i föreningen som uppdaterar sidan. Efter att denna tagit del av och godkänt RFS 
riktlinjer för lokala webbsidor skickas personliga inloggningsuppgifter. 

• Föreningarna kan använda RFS logga i enlighet med grafiska manualen. Kontakt RFS 
kansli för att få tillgång till loggan samt grafiska manualen. Föreningar som heter 
frivilliga samhällsarbetare kan få en egen version av loggan.  

• Möjlighet att låna en roll-up (RFS betalar portokostnader för frakt till föreningen, och 
föreningen betalar porto för frakt tillbaka). Det finns möjlighet att beställa egen roll-
up enligt fast mall via RFS vid något tillfälle per år. Kontakt kansliet för mer 
information om kostnad osv. 

• Tillgång till rådgivning och stöd från ombudsmän vid RFS kansli vid frågor kring ditt 
uppdrag 

•  Möjlighet att ansöka om medel för besöksgrupper på häkten och anstalter. 
 
 
 
 
 

http://www.rfs.se/kunskapsbank/skrifter-och-faktablad/
http://www.rfs.se/kunskapsbank/skrifter-och-faktablad/
http://www.rfs.se/
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Att bli medlem: 
En befintlig förening kan ansöka om medlemskap i förbundet. Om det inte finns en 
lokalförening på orten så kan RFS kansli bistå i uppstart av en ny förening. Medlemsavgiften 
till förbundet är 30 kronor/år och medlem och betalas enligt faktura den 1 februari varje år.  
 
Förbundets viljeyttring är att alla föreningar ska sträva efter att välkomna alla 
uppdragstagare med lagreglerade frivilliguppdrag, men att detta inte längre är ett krav för 
medlemskap. Bakgrunden är att frivilliguppdrag som finns inom ramen för RFS har en 
gemensam kärna. Oavsett uppdragstyp uppstår ofta liknande frågeställningar kring 
uppdragen och behov av stöd och uppmuntran föreligger i alla uppdrag. Att föreningen är 
öppen för alla lagreglerade frivilliguppdrag hindrar inte att föreningen ibland koncenterar 
sina insatser mot den ena eller andra uppdragsgruppen. Genom att omfatta alla de 
lagreglerade frivilliguppdragen blir både förbund och förening en starkare röst gentemot 
myndigheter.  
 
RFS ser gärna att det i stadgarna framgår att föreningen är öppen för att ta emot alla 
uppdragstagare och att namnet på föreningen är geografisk plats följt av frivilliga 
samhällsarbetare, till exempel Värmlands frivilliga samhällsarbetare. Stavningen av 
föreningsnamnet följer moderna svenska skrivregler, det vill säga endast stor bokstav i första 
ordet (men stor bokstav i alla egennamn om det är flera).   
 
Nystartade föreningar som är öppna för alla uppdrag får 5 000 kronor i startbidrag. 
 
Det finns krav på vad stadgarna ska innehålla för att en förening ska kunna bli medlem, till 
exempel att föreningen är öppna för att ta emot alla typer av uppdragstagare som finns inom 
förbundet och att namnet på föreningen är geografisk plats följt av frivilliga 
samhällsarbetare, t ex Värmlands frivilliga samhällsarbetare. 
 
Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag: god 
man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj, 
stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, förtroendeman, partnerkontaktperson eller är 
besökare på häkte eller anstalt.  
 
Det finns mer information om hur föreningen ansöker om medlemskap i RFS på 
http://www.rfs.se/medlemsservice/bilda_forening/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rfs.se/medlemsservice/bilda_forening/
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Personalen på kansliet 
 
Elin Molander, Ombudsman/projektmedarbetare Rätt att delta 

E-post: elin.molander@rfs.se , tel: 08-556 068 36, mobil: 076-029 83 03 
 
Erik Åhlin, Ombudsman/projektmedarbetare Rätt att delta 
E-post: erik.ahlin@rfs.se, tel: 08-556 068 32, mobil: 070-976 12 11 
 
Helene Ericsson, kanslisekreterare  
E-post: helene.ericsson@rfs.se , tel: 08-556 068 30, mobil: 073-512 72 75  
 
Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare 
E-post: joanna.graumann.walnestedt@rfs.se, tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32 
 
Lina Karlsson, kommunikatör 
E-post: lina.karlsson@rfs.se, tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36 
 
Thomas Karlsson, studieansvarig 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se , tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
 
Frågor om godman 
Godmansfrågor mejlas till adressen nedan. Uppge: ditt namn och förening. Målsättningen är 
ge svar inom en vecka. godmansfragor@rfs.se 
 
Välkommen att kontakta RFS kansli vid frågor. Vi nås vanligtvis på vardagar mellan 09:00-
16:00, med undantag för sommar- och julstängt.  
 
”RFS, verkar för att de brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av en insats från en 
frivilligarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. RFS arbetar därför för att alla som tar ett 
lagreglerat frivilliguppdrag ska ha rätt till utbildning, stöd och uppmuntran.” 
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