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För dig som är

Biträdande övervakare 

God man/förvaltare

God man för ensamkommande barn

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Kontaktperson 

Kontakt-/stödfamilj

Stödperson 

Besökare på häkte och anstalt

RFS kansli finns  
till för dig!
RFS kansli stödjer lokalföreningarna i förenings-,  
utbildnings- och informationsfrågor. Som medlem 
är du välkommen att höra av dig till RFS ombuds-
män för stöd och rådgivning. 

Din närmaste förening hittar du på:  
www.rfs.se/foreningar. Finns ingen förening på 
din ort kan RFS hjälpa till med att bilda en förening.

Välkommen till RFS!



Du som är frivillig 
samhällsarbetare behövs!

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består  
av cirka 60 föreningar med medlemmar som har  

lagreglerade frivilliguppdrag.

Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för alla medlemmar som har 
uppdrag som biträdande övervakare, god man, förvaltare, god man för ensam-
kommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontakt-
familj, stödfamilj, stödperson och som är besökare på häkten och anstalter. 

RFS sprider kunskap om medlemmarnas insatser till politiker, myndigheter 
och allmänhet. Som remissinstans och genom en kontinuerlig dialog med 
bland annat Socialstyrelsen, Kriminalvården, Justitiedepartementet och  
Socialdepartementet är förbundet med och påverkar utvecklingen. 

RFS opinionsbildar för att lyfta värdet av frivilligheten i de lagreglerade  
frivilliguppdragen och hur viktigt det är att alla frivilliga samhällsarbetare  
får utbildning och stöd. Vårt mål är att alla brukare som är i behov av stöd  
från frivilliga ska få en rättssäker insats med god kvalitet. 

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom 
förbundets röst!

Det här får du som  
medlem i en lokalförening

  Olycksfalls- och krisförsäkring  

– gäller när frivilliguppdraget 

utförs, till och från uppdraget  

och under föreningens aktiviteter.

  Möjlighet till ansvars försäkring 
för gode män/förvaltare och 
gode män för ensamkommande 
barn – som ger rättsskydd och 

skydd vid förmögenhetsskada.

  RFS nyhetsbrev – läs om  

bemötande, gränsdragningar  

och andra utmaningar och  

glädjeämnen som du möter  

som frivillig samhällsarbetare.

  Rådgivning från ombudsmän  
vid RFS kansli vid frågor kring  

ditt uppdrag.

  Kunskapspåfyllning  

– via RFS informationsmaterial 

och föreningens aktiviteter.

  Stöd och gemenskap – träffa 

andra med liknande uppdrag för 

erfarenhetsutbyte i föreningen.

  Var med och påverka förutsätt

ningarna för frivilliga samhälls

arbetare lokalt.

Människor till stöd för andra

Om medlemsregistret
När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i föreningens och RFS medlems-
register och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Läs mer: www.rfs.se/medlemsregistret


