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PROGRAM FÖR ÅRSMÖTE DEN 9 MAJ 2021
SÖNDAG 9 MAJ
Årsmötet äger rum digitalt i Zoom.
9.00 – 9.15: Årsmötesdeltagare ansluter till Zoom
9.15 – 9.30: Deltagare prickas av i röstlängd och slussas från väntrum till årsmötesrum
9.30: Årsmötet börjar
10.30: Paus
11.00: Årsmötet fortsätter
12.00: Lunch
13.00: RFS kansli informerar om aktuella frågor
13.30: Nya ordföranden avslutar och tackar
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INFORMATION OM DET DIGITALA ÅRSMÖTET 2021
Årets årsmöte äger rum i det digitala forumet Zoom. Årsmötesordförande är Thomas
Haraldsson, som har lång erfarenhet av kommunala och regionala förtroendeuppdrag. En
presentation av Thomas finns i avsnittet Val av årsmötesfunktionärer.
I år har arbetsordningen anpassats till att vårt årsmöte hålls digitalt. Det ställer andra krav
på formalian och deltagarna. Vi har därför fått göra ändringar i vår arbetsordning för mötet.
Vi har också gjort flera ändringar i hur vi genomför mötet digitalt efter förra årets årsmöte.
En arbetsordning består av regler och principer för hur ett möte går till. Det är våra
gemensamma spelregler för att mötet ska gå till på ett rätt och bra sätt.
Vi rekommenderar alla deltagare på årsmötet att ladda ner Zoom på sin dator eller mobil i
god tid. Att delta i minst ett (men helst flera) av de övningsmöten som kommer att erbjudas
under april och maj månad är obligatoriskt för alla årsmötesdeltagare och en förutsättning
för att årsmötet ska fungera. Med fördel läser du den bifogade lathunden före övningsmötet.
Under övningsmötena kommer vi gå igenom alla de funktioner som deltagarna behöver
känna till för att kunna genomföra årsmötet. Tider och datum för dessa finns i den bifogade
lathunden.

Tid och plats
Årsmötet äger rum den 9 maj med start kl. 9.30 i zoom. En zoomlänk skickas ut ett par dagar
före mötet. Anslut till länken kl. 09.00. Årsmötet avslutas runt kl. 14.00. Om årsmötet drar ut
på tiden kommer vi att fortsätta tills vi är klara.
Kl. 9.00 – 9.15: Anslut till årsmötet genom att logga in på möteslänken. Du hamnar i ett
väntrum.
Kl. 9.00 – 9.20: Funktionärerna släpper in deltagarna i mötet och prickar av i röstlängden.
Kl. 9.30: Årsmötet startar.

Mötets innehåll
Dagordning för årsmötet finns tillgänglig i detta häfte och på https://rfs.se/arsmote-2021/
Närvaro
Koppla upp dig på mötet kl. 09.00. Det ger funktionärer tillräckligt med tid för att släppa in
alla deltagare i mötesrummet och pricka av på närvarolistan. Mötet inleds klockan 9.30.
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Användarnamn
Ange ditt förnamn och efternamn som namn när du loggar in. Använd inte en synonym eller
ett smeknamn som användarnamn. Detta är för att kunna stämma av namnen mot
röstlängden. Personer som vi inte kan identifiera kan inte vara med på årsmötet då vi måste
säkra att deltagarna är röstberättigade. Lyckas du inte byta namn kan du därför bli avstängd
från mötet. Instruktioner för hur du skriver in för- och efternamn finns i lathunden, och
kommer även att gås igenom på övningsmötena.
Arbetsformer
Årsmötet sker helt digitalt via Zoom. Diskussioner sker muntligen genom att begära ordet i
chatten – se nedan. Diskussioner i chatten undanbedes, för att låta chattfunktionen vara
begränsad till exempelvis ordningsfrågor (se ordningsfråga) eller reservationer (se
reservation).
Chatten
Använd endast chattfunktionen för det som den är avsedd för. Kontrollera att du skickar till
”Everyone”, då ser hela årsmötet ditt meddelande. Så gör du exempelvis för att begära ordet.
När du ska skicka ett meddelande till endast en person väljer du den personens namn i
chattfunktionen. Så gör du exempelvis vid sluten omröstning. Se bifogad lathund för
fullständig beskrivning av hur chatten används. Det är viktigt att du behärskar
chattfunktionen för att kunna delta i sluten omröstning.
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FÖRSLAG TILL ARBETSORDNING VID RFS ÅRSMÖTE
1. Yttrande och förslagsrätt
Varje förening har ett ombud. Under årsmötet har föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens
ledamöter och årsmötets ordförande yttrande- och förslagsrätt. Övriga deltagare får ställa
frågor. Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör deras granskning, och
valberedningen i frågor om personval.
2. Begära ordet – lämna förslag
För att utnyttja din yttranderätt och göra ett diskussionsinlägg under årsmötet behöver du
begära ordet. För att begära ordet skriver du ”begär ordet” i chatten. Mötesfunktionärerna
kommer att se till att alla som inte har ordet har mikrofonen avstängd under mötet, för att
minimera risken för oljud i bakgrunden eller att fel person talar vid fel tillfälle. Funktionärer
kommer att hålla koll på vilka som begär ordet, och mötesordförande fördelar ordet utifrån
detta.
Årsmötets ordförande noterar den anmälda talaren på talarlistan. Personer som yttrar sig för
första gången i en debatt ges företräde framför personer som redan talat. Samtliga förslag
som årsmötet ska behandla måste lämnas in skriftligen till ordföranden och formuleras som
förslag till beslut (utom vid ordningsfråga, se nedan). Alla förslag på årsmötet protokollförs.
Styrelsens förslag är huvudförslag.
För att lägga förslag används chatt-funktionen. Inled ditt förslag med ordet “förslag” följt av
ditt yrkande, förslagsvis formulerat som “förslag: Jag yrkar att…”. Det gör det lätt för
mötesordförande och funktionärer att hålla koll på vad i chattrutan som är ett yrkande, och
från vem det kommer.

3. Rösträtt
Endast de valda ombuden, som finns med på den av årsmötet fastställda röstlängden, har
rösträtt.
4. Omröstning
När debatten är avslutad frågar ordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut.
Ordföranden redovisar de yrkanden/förslag som har kommit in, samt föreslår i vilken
ordning de ska behandlas (=propositionsordning).

1. Beslut där det endast finns ett förslag till beslut fattas beslutet med omvänd
acklamation (muntliga nej-rop). Den som är emot förslaget uttalar sig. Den som är för
förslaget är tyst. Ordföranden bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet (ex.
”jag finner bifall för styrelsens förslag”), bekräftar muntligen beslutet.
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2. Omröstningar där det finns fler än ett förslag till beslut fattas genom funktionen polls
i Zoom. I pollsfunktionen väljer de röstberättigade mellan de olika alternativen.
Ordföranden bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet (ex. ”jag finner bifall
för styrelsens förslag”), och bekräftar muntligen beslutet. Se bifogad lathund för
beskrivning av hur polls fungerar.
3. Sluten omröstning tillämpas endast vid personval efter förslag av ombud eller
ordförande. Sluten omröstning kan också användas om ordförande bedömer att det
behövs. Ett ombud begär sluten omröstning genom att skriva ”sluten omröstning” till
”Everyone” (alla) i chatten.
Den slutna omröstningen genomförs genom att den som avlägger sin röst skriver ett privat
meddelande i chatten till rösträknaren Elin Molander. Ordförande meddelar när den slutna
omröstningen påbörjas. Rösträknaren meddelar ordförande resultatet.
5. Sakupplysning
Sakupplysning kan begäras av någon som har en viktig sakupplysning att tillföra debatten,
eller vill rätta till felaktighet som används i debatten. Sakupplysning ska motiveras för
ordföranden och bryter talarlistan. Upplysningen får ej innehålla någon argumentation.
Ordföranden beslutar om sakupplysningen beviljas.
Skriv ”sakupplysning” till ”Everyone" i chatten och vänta tills ordförande ger dig ordet.
6. Replik
När någon upplever sig misstolkad eller personligt angripen i en debatt kan denne begära
replik. Replik bryter talarlistan och får därför inte vara annat än ett kort svar från den
angripna. Ordföranden beslutar om replik beviljas. Efter en replik kan ordföranden bevilja
kontrareplik, enligt samma princip som för replik.
Skriv ”replik” eller ”kontrareplik” till ”Everyone” i chatten. Så fort funktionärer och
mötesordförande uppmärksammat detta prioriteras repliken före ordinarie mötesgång.
7. Ordningsfråga
Ordningsfrågor rör formerna för mötet, exempelvis behov av paus för överläggningar
mellan ombuden, åsikter om propositionsordningen eller streck i debatten. Ordningsfrågor
bryter talarlistan.
Skriv ”ordningsfråga” till ”Everyone” i chatten. Så fort funktionärer och mötesordförande
uppmärksammat detta prioriteras ordningsfrågan före ordinarie mötesgång.
9. Reservation
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att
beslutet fattats och innan årsmötets slut. Det görs genom att använda chattrutan, med tydligt
anfört: “reservation: Jag(uppge fullständigt namn och lokalförening) reserverar mig mot…”, följt av
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vad det är du reserverar dig mot och till förmån för vad. Den som reserverar sig ska skriva ut
hela sitt namn och vilken lokaförening ombudet representerar i reservationen.
10. Val av valberedning
Årsmötet skall välja valberedning. Valberedningens uppgift är att bereda personval, och
lägga förslag på dessa till årsmötet. Valberedningen väljs på förslag av beredningsutskottet
som utses i början av årsmötet.
11. Beredningsutskott
Beredningsutskott består av tre ledamöter som väljs av årsmötet. En ledamot till
beredningsutskottet förslås av förbundsstyrelsen de övriga två av årsmötet.
Beredningsutskottets uppgift är att förbereda val av valberedning.
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DAGORDNING ÅRSMÖTE 2021

Plats:

Zoom
Tid och datum: Söndag 9 maj kl. 09.30 – 14.00 Är årsmötet inte klart på utsatt tid
fortsätter årsmötet till dess att det är klart
Mötesdeltagare loggar in mellan kl. 09.00 – 09.15

Förslag till dagordning:
1.

Årsmötet öppnas

2.

Beslut om årsmötet är behörigt utlyst

3.

Fastställa röstlängd

4.

Val av årsmötesfunktionärer
A. Ordförande
B. Sekreterare
C. Två protokolljusterare
D. Två rösträknare
E. Beredningsutskott om tre personer

5.

Fastställa dag- och arbetsordning för förbundets årsmöte, sid 5-9

6.

Behandling av förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020, separat
dokument

7.

Behandling av förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2020
(årsredovisning), separat dokument

8.

Behandling av revisorernas berättelse för 2020, separat dokument

9.

Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för 2020

10.

Behandling av förbundsstyrelsens förslag
A. Förslag till verksamhetsplan och budget 2021, sid 11-18

11.

Behandling av motioner, sid 19

12.

Beslut om inriktning av verksamheten de kommande tre åren sid 20-22

13.

Beslut om arvode till förbundets förtroendevalda, sid 23
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14.

Beslut om föreningarnas medlemsavgift i förbundet för nästkommande år,
sid 24

15.

Val, sid 25
A. Förbundsordförande, fyllnadsval, 1 år
B. Tre ordinarie styrelseledamöter varav en med särskild inriktning mot
godmansområdet och en med särskild inriktning mot socialtjänstområdet samt
en allmän ledamot, alla på 3 år
C. Två styrelseersättare för ordinarie ledamöter, båda på 1 år
D. En ordinarie revisor, 2 år
E. En revisorsersättare, 1 år
F. En ledamot till valberedningen, 3 år
G. Två ersättare till valberedning, 1 år

17.

Kallelse till nästa årsmöte

18.

Förbundsårsmötet avslutas
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VAL AV ÅRSMÖTESFUNKTIONÄRER
A Förslag till ordförande
Thomas Haraldsson föreslås till ordförande för årsmötet.
Thomas Haraldsson är förtroendevalt kommunalråd för Centerpartiet i Alvesta kommun
sedan 2014. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är en viktig samhällsbärare, menar
han. Det är också därför han tackade ja till uppdraget som årsmötesordförande.
– Jag har under hela mitt vuxna liv och även tonår arbetat aktivt inom föreningslivet och
med ideella uppdrag och anser att det är något utav det viktigaste uppdrag man kan ha.
Utan alla ideella krafter stannar Sverige. Vårt gemensamma samhälle skulle bli oerhört
mycket tråkigare och fattigare utan vårt föreningsliv, säger han.
B Förslag till sekreterare
Förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt föreslås till sekreterare
C Förslag till två protokollsjusterare
Förslag till två protokollsjusterare lämnas vid årsmötet.
D Förslag till två rösträknare
Elin Molander och Helene Ericsson, båda anställda vid RFS kansli föreslås till rösträknare.
E Förslag till beredningsutskott om tre personer
Förbundsstyrelsen föreslår Ola Kuremyr till beredningsutskottet och valberedningen föreslår
Christer Arvidsson och Eva Kälveskog till beredningsutskottet.
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BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

A Förslag till verksamhetsplan och budget för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
2021
RFS mål enligt stadgarna är att genom opinionsbildande verksamhet och ideella insatser
medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra. RFS uppdrag
enligt stadgarna är att stödja föreningarna i deras uppdrag att erbjuda utbildning,
information, erfarenhetsutbyte och ge stöd till frivilliga samhällsarbetare.
Ytterst syftar all RFS verksamhet till att brukare, patienter, klienter och huvudmän ska få en
rättssäker insats av god kvalitet. Under 2021 ska RFS arbeta vidare med medlemsutveckling,
kommunikation och opinionsbildning kring de lagreglerade frivilliguppdragen:
• biträdande övervakare enligt förordningen om verkställighet av frivårdspåföljder
• förtroendeman enligt fängelseförordningen
• partnerkontaktperson inom Kriminalvårdens programverksamhet
• kontaktperson och kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen
• kontaktperson och stödfamilj enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade
• stödperson enligt lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård
• god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, särskilt förordnad
förmyndare och medförmyndare enligt föräldrabalken
• god man till ensamkommande barn enligt lagen om god man för ensamkommande
barn
• samt häktes- och anstaltsbesökare
RFS ska förutom att arbeta med de specifika sakområdena lyfta gemensamma frågor som
utbildning och förbättrat stöd från myndigheterna.

Utveckling av förbundets verksamhet ska under 2021 framförallt utgå från:
•

Brukarens bästa

•

Lagreglerade frivilliguppdrag – en samhällsresurs

•

Ökad medlemsnytta

•

Bredare finansiering

•

Kompetensutveckling och ökad kunskap om samtliga lagreglerade frivilliguppdrag

•

God arbetsmiljö och minskad sårbarhet i kompetensförsörjning

•

Digital utveckling
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BRUKARENS BÄSTA
Det yttersta syftet med all verksamhet inom RFS är rättssäkra insatser för brukare,
huvudmän, patienter och klienter. De människor som behöver stöd av en annan
medmänniska har rätt till insatser av god kvalitet. RFS ska under 2021 fortsatt driva dessa
frågor. I verksamhetsplanerna för statsbidragen inom de olika verksamhetsområdena ska det
tydligt framgå hur de olika insatserna gynnar brukaren, patienten eller klienten.
Inom Kriminalvården ska RFS delta i inslussarbetet där biträdande övervakaren har en
tydlig roll att bidra till bättre insluss i samhället för de som friges från anstalt. För intagna på
häkte och anstalt samt för biträdande övervakare ska RFS fortsatt arbeta med
cirkelverksamhet i vardagsekonomi och inleda ett arbete med utveckling av nya cirklar
bland annat i samhällskunskap. RFS verkar också för att starta fler besöksgrupper på de
häkten och anstalter där det saknas.
Inom de projekt som RFS driver är brukarna en central del. I juni 2020 påbörjades ett nytt
treårigt arvsfondsprojekt, Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare. Även i detta
projekt har brukarna en aktiv roll i utformandet av projektet, framtagande av film och övrigt
informationsmaterial.
LAGREGLERADE FRIVILLIGUPPDRAG – EN SAMHÄLLSRESURS
Under de senaste åren har RFS medvetet och strategiskt arbetat med att synliggöra värdet av
frivilliga samhällsarbetare. Detta har gett förbundet och dess medlemmar en större plattform
att verka utifrån och uppmärksammat myndigheter och politiker på de lagreglerade
frivilliguppdragens styrka. De lagreglerade frivilliguppdragen är en stor samhällsresurs. De
bidrar till ökad delaktighet i samhället, skapar tillit mellan människor samt till
samhällsinstitutionerna. Förbundet ska under 2021 arbeta för att skapa en generell
medvetenhet kring insatsernas betydelse och hur de kan bidra till ökad inkludering ur ett
individperspektiv såväl som ur ett samhällsperspektiv.
Demokratiaspekten av de lagreglerade frivilliguppdragen är mångbottnad, att ge individen
stöd för att via ett vidgat nätverk själv kunna ta makten över sitt eget liv och samtidigt
bereda människor möjlighet att stödja sina medmänniskor inom ramen för myndighetens
organisation och ansvar. Personerna som utför frivilliguppdrag får kunskap och insyn i hur
exempelvis socialtjänst och frivård fungerar och kan i sin tur sprida kunskapen vidare i sina
nätverk. Det handlar även om medborgarinsyn exempelvis god mans insyn i
myndighetsutövning och stödpersons eller besökares insyn i slutna miljöer som häkte,
anstalt och tvångpsykiatriska avdelningar. Att utföra ett lagreglerat frivilliguppdrag kan
också vara stärkande för individen, skapa en meningsfull tillvaro och bidra till delaktighet i
samhället.
Under 2021 ska RFS verka för ökad kvalitet i uppdragen för de som får insatsen och för de
som utför den. RFS ska arbeta för att stärka kapaciteten inom organisationen, både på
nationell och lokal nivå för att skapa förutsättningar för samverkan mellan myndigheter och
civilsamhälle och bidra till ett gemensamt arbete att öka stödet till frivilliga samhällsarbetare.
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Den långsiktiga målsättningen är att alla frivilliga samhällsarbetare ska få kännedom om RFS
verksamhet nationellt och om det stöd som erbjuds i RFS lokalföreningar.
Förbundet har sedan flera år arbetat med metoder för samarbete mellan myndigheter och
frivilliga samhällsarbetare bland annat med inspiration från metodboken och projekten
Rollkoll och Min rätt – din roll. Under 2021 fortsätter RFS verka för att motivera kommuner
att arbeta utifrån RFS framarbetade metoder med fokus på erfarenhetsutbyte och
kunskapsöverföring mellan myndigheter men även mellan civilsamhälle och myndigheter.
RFS ska även bevaka utvecklingen kring idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Inom ramen för pågående och initierade statliga utredningar ska RFS bidra med
expertkunskap utifrån medlemmarnas erfarenheter.

ÖKAD MEDLEMSNYTTA
Att vara medlem i lokalförening inom RFS ska vara ett självklart val för alla som har ett
lagreglerat frivilliguppdrag. I denna strävan ska RFS ha ett tydligt och modernt medlemskap
som är relevant och attraktivt. RFS ska arbeta nationellt och övergripande med att lyfta
frågor och bedriva påverkansarbete som gynnar medlemmarna. Kansliet ska erbjuda
lokalföreningarna ett kvalitativt stöd för styrelsearbete samt förenings- och
medlemsadministration. RFS ska stödja föreningarna i arbetet med rekrytering av nya
medlemmar och metoder för att nå nya målgrupper.
Den enskilda medlemmen i en lokalförening ska via RFS erbjudas rådgivning, webbforum
för erfarenhetsutbyte, försäkringsskydd och möjlighet att vara en del av ett aktivt förbund
för frivilliga samhällsarbetare. Förbundets informationskanaler ska få tydligare
målgruppsfokus och medlemskommunikationen ska än mer locka till dialog och
interaktivitet. En viktig del i medlemserbjudandet är den verksamhet som sker lokalt
gällande utbildning, erfarenhetsutbyte och möjlighet till lokalt påverkansarbete. Här ska RFS
stödja lokalföreningarna att utveckla sin verksamhet.
RFS KANSLI
RFS leds av förbundsstyrelsen, som förbundets ca 55 lokalföreningar nominerar kandidater
till. Det dagliga arbetet drivs av kansliet och leds av förbundssekreteraren. Under 2020
skedde rekryteringar av ny personal vid kansliet. Nästa steg är att under 2021 satsar kansliet
på att säkra kansliets kompetensöverföring och minska sårbarheten genom att fler
medarbetare blir insatta inom andra verksamhetsområden. RFS arbetar också med
arbetsmiljön genom att minska sårbarheten genom att bredda kompetensen för
medarbetarna.
DIGITAL UTVECKLING
Med erfarenheter från Covid-19 pandemin 2020 fortsätter RFS arbetet med att bygga upp en
digital verksamhet i syfte att kunna bedriva verksamhet även under pågående pandemin
med medlemmarnas säkerhet i fokus. RFS arbetar vidare med sin kapacitet att vid behov
13

ställa om sin verksamhet. RFS ska, verka för att verksamhet kan bedrivas även när fysiska
möten inte kan bli av och restriktioner råder. Genom att arbeta med digitala studiecirklar,
kurser, seminarier, möten och konferenser där det är lämpligt blir RFS ett modernt förbund
där verksamheten är tillgänglig för medlemmar över hela landet. Att medlemmar från hela
landet inkluderas i aktiviteter samtidigt bidrar till en ökad medlemsnytta och möjligheter att
knyta kontakter mellan lokalföreningar runt om i landet. Arbetssättet ska vara digitalt där
det är lämpligt utan att förlora de uppskattade fysiska träffarna och kunskapsutbytena.

BREDARE FINANSIERING
De senaste åren har RFS fått en allt svårare ekonomisk situation. Jämfört med 2020 har
statsbidragen ökat marginellt 2021 men de motsvarar inte de resurser RFS har ansökt om och
har behov av. Pandemin under 2020 har också inneburit ekonomiska utmaningar för
förbundet. Under 2021 behöver RFS arbeta med en långsiktigt hållbar ekonomisk plan, både
på kanslinivå och på styrelsenivå. Detta är därför något som RFS kommer arbeta med under
året. RFS styrelse kommer under 2021 att återuppta sitt arbete med att hitta nya vägar till
finansiering. Förbundet har tidigare bedrivit påverkansarbete kring ett nytt statsbidrag, där
staten skulle ta ett större grepp och ansvar för de lagreglerade frivilliguppdragen. RFS
kommer fortsätta driva på i denna fråga och se över om det finns andra myndigheter att föra
en dialog med om framtida finansieringar.
Insatserna inom RFS olika verksamhetsområden regleras av verksamhetsplanerna inom
respektive område som förbundet erhåller statsbidrag ifrån. Det innebär att insatserna
varierar mellan olika områden beroende på vilket statsbidrag som finansierar området. En
utmaning är att finna finansiering inom godmanskapsområdet där efterfrågan av insatser
inte står i proportion till nuvarande finansiering. RFS har under flera år påtalat behovet av
ett statsbidrag riktat till godmansområdet. Än så länge finns inget konkret arbete kring detta
på regeringskansliet. RFS kommer under året fortsätta verka för nya statsbidrag genom att
bland annat uppvakta berörda departement och riksdagens partier, genom opinionsbildande
insatser samt i dialog med utredaren på godmansområdet.
RFS vill också, i samverkan med Kriminalvården, verka för att möjliggöra ett större anslag åt
Kriminalvården för att på så sätt kunna öka bidraget för förbundets verksamhet inom häkte,
anstalt och frivård. Förbundsstyrelsen ska under 2021 fortsätta arbetet med att stödja
lokalföreningarna med metoder och tips för att hitta lokal finansering.
Inom ramen för de olika uppdragsområdena ska RFS fortsatt arbeta med opinionsbildning,
information och utbildning och ser fortsatt behov av en ekonomiskt hållbar plan. RFS
kommer därför rikta sitt arbete på värdeskapande insatser som ger stor effekt men lägre
utgifter. Sådana aktiviteter kan vara att se över möjligheten till samarbete med andra aktörer
och att delta på aktiviteter som arrangeras av andra aktörer, där RFS kan medverka till en låg
kostnad men med stor effekt.
Under 2021 planeras för bland annat följande satsningar och prioriteringar inom de olika
verksamhetsområdena:
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KRIMINALVÅRDSOMRÅDET
Kriminalvården är RFS största finansiär och en viktig samarbetspartner. För 2020 har RFS
beviljats 2 900 000 kr (motsvarande belopp var under 2020 2 700 000 kr) från Kriminalvården.
Det är RFS arbete med biträdande övervakare som har motiverat en ökning av statsbidraget
för 2021 och RFS kommer under 2021 satsa på arbetet med biträdande övervakare. Under
året prioriteras samarbetet med Kriminalvården i utvecklingen av utbildningsinsatser och
arbetet med biträdande övervakare. RFS ska fortsatt opinionsbilda i syfte att synliggöra
värdet av uppdragstagarnas och förbundets insatser. Förbundet ska bistå Kriminalvården
med expertkunskap kring civilsamhällsfrågor och frivilligkunskap i arbetet med utbildning
för såväl biträdandeövervakare som personal.
RFS har som ambition att stärka och utveckla lokalföreningarnas kapacitet att erbjuda ett
gott stöd till såväl uppdragstagare som klienter och intagna. Aktiviteter som syftar till att
stödja löpande och befintlig verksamhet i lokalföreningarna prioriteras. I möjligaste mån
kommer föreningarna att bistås i exempelvis rekryteringsinsatser av besökare och
studiecirkelledare samt biträdande övervakare och förtroendemän.
En viktig del av RFS arbete är att bedriva studiecirkelprojektet Vardagsekonomi och att
utbilda besöksgrupper. Studiecirkeln Vardagsekonomi riktar sig till intagna vid landets
häkten och anstalter samt en utbildning i Vardagsekonomi till biträdande övervakare som
har klienter i Kriminalvården. Även under 2021 kommer Vardagsekonomi hållas digitalt
och för biträdande övervakare. Under 2021 kommer även Vardagsekonomi hållas digitalt
och för biträdande övervakare.
Besöksverksamheten gentemot häkten och anstalter är ett prioriterat område för RFS. Därför
kommer RFS lokalföreningar behöva vara redo att anpassa sin verksamhet till perioder när
det inte råder besöksförbud och följa gällande restriktioner till följd av pandemin.
GODMANS- OCH FÖRVALTAROMRÅDET
Det finns ingen förordning som reglerar statsbidrag för detta område. RFS driver därmed
arbetet inom området god man och förvaltare framför allt med medel från Allmänna
arvsfonden. I maj 2020 beviljade Arvsfonden det treåriga projektet Rätt att delta-med stöd av
en ställföreträdare.
RÄTT ATT DELTA – MED STÖD AV STÄLLFÖRETRÄDARE
Den 1 juni startades projektet Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare. Syftet med
projektet är att ta fram metoder och material för att göra huvudmannen mer delaktig i
godmansuppdraget.
RFS äger projektet som finansierar två projektmedarbetare (100%), en kommunikatör (25%),
en administratör (20%). Projektet finansierar även en medarbetare hos demenscentrum (År 1
15%, år två 90%, år tre 15%).
Projektet har beviljats totalt 8 353 490 sek för tre år.
År 1: 2 676 083 sek År två: 3 358 981 sek År tre: 2 318 426 sek.
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Projektet löper över ett brutet kalenderår och första projektåret avslutas den 31 maj 2021.
Under 2021 fokuserar projektet på att kartlägga olika aktörers behov och önskemål projektet.
Konsekvenserna av Covid-19 pandemin för med sig flera konsekvenser för projektets
utförande och projektaktiviteterna behöver anpassas till rådande omständigheter. Bland
annat behöver flera aktiviteter anpassas till digitalt utförande. RFS kommer att arbeta
löpande under året med att utvärdera och eventuellt omdisponera rådande tidsplan för
projektet.
Under 2021 planeras påbörjande av arbete med två webbutbildningar som riktar sig till
huvudmän respektive ställföreträdare samt framtagande av studiecirkelsmaterial för
huvudmän och ställföreträdare. I projektet kommer RFS att samverka med såväl
myndigheter som frivilligorganisationer.
RFS ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET INOM GODMANSOMRÅDET
RFS ska bidra till att nyansera bilden av gode män och förvaltare samt bevaka aktuella frågor
inom området. Under 2021 deltar RFS i referensgruppen för utredningen om ett
ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare. RFS ska
löpande inhämta synpunkter och erfarenheter från medlemmarna och bistå med dessa till
utredningen. Utredningen väntas vara klar under våren 2021 och RFS ska fortsatt bevaka
utvecklingen på området.
Under 2021 ska kansliet fortsatt erbjuda råd och stöd till medlemmar med uppdrag som god
man eller förvaltare. RFS ska bevaka utvecklingen inom godmansområdet och verka för
fortsatt god samverkan med myndigheter. Under 2021 fortsätter satsningen på att
uppmuntra till ett levande webbforum Under året ska RFS också fortsatt arbeta för att
utveckla volontärverksamheten med jurister som besvarar medlemmars frågor.
SOCIALTJÄNSTOMRÅDET
Socialtjänsten är en myndighet som de flesta medlemmar kommer i kontakt med i sina
uppdrag. RFS arbetar för att personer som får stöd av kontaktpersoner, kontakt/stödfamiljer
och särskilt förordnad vårdnadshavare ska få ett kvalitativt och rättssäkert stöd.
RFS har beviljats 350 000 kronor i statsbidrag från Socialstyrelsen. Under 2021 ska RFS
fokusera på att stärka kunskapen om uppdragen både hos barn och unga som får insatsen,
nätverket kring barnen samt uppdragstagaren, så att barnet/ungdomen både känner till, kan
hävda och får sina rättigheter tillgodosedda.
RFS ska erbjuda information till brukarna samt verka för ökad kunskap om uppdragen i
stort. Under 2021 ska RFS även verka för att ta fram en övergripande strategi för RFS och
lokalföreningarnas arbete med att skapa relevant stöd till uppdragstagarna. RFS ska stödja
medlemmarna i frågor som rör socialtjänsten och fortsatt verka för att alla som tar ett
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uppdrag via socialtjänsten ska få relevant stöd från ansvarig myndighet. Under 2020 deltar
RFS i utredningen Framtidens socialtjänst.
UNGDOMSHEMSOMRÅDET
RFS saknar för närvarande finansiering för arbetet inom ungdomshemsområdet. I
nyhetsbrev och på webbplatsen ska området fortsatt bevakas och nyheter spridas till
medlemmarna. RFS ska aktivt delta i Statens institutionsstyrelses brukarråd och där bland
annat driva frågor om isoleringsbrytande åtgärder och utsluss från ungdomshem samt ökad
kunskap om samarbetet med god man till ensamkommande. RFS avser fördjupa dialogen
med SiS kring eventuella samverkansmöjligheter samt undersöka finansieringsmöjligheter
för att utveckla verksamheten på området.

PSYKIATRIOMRÅDET
Psykiatrin berör på många sätt RFS samtliga uppdragsområden då många av de brukare
som har stöd av medlemmarna har psykisk ohälsa. Området uppmärksammas därför i flera
sammanhang. RFS organiserar personer med det lagreglerade frivilliguppdraget stödperson
(enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, rättspsykiatrisk tvångsvård, LPT,
rättspsykiatrisk vård, LRV och smittskyddslagen). En stödperson ger patienten en
medmänsklig kontakt fristående från vården. Stödpersonen har rätt att besöka patienten vid
vårdinrättningen och, om patienten själv vill, delta vid vårdmöten samt förhandling i
förvaltningsrätten.
RFS har beviljats 544 000 kronor i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten (motsvarande
statsbidrag 2020 var 494 800 kronor). Inom ramen för verksamhetsbidraget ska RFS erbjuda
stödpersoner möjlighet till erfarenhetsutbyte, sprida kunskap om uppdraget samt verka för
ökat samarbete med patientnämnderna.
Arbetet ska ske i samarbete med lokalföreningarna, patientnämnder och stödpersoner.
Målsättningen med verksamheten är att alla patienter som tvångsvårdas ska erbjudas ett
stöd av god kvalitet.
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2021

Resultat 2020

Intäkter
Bidrag Kriminalvården
Bidrag Socialstyrelsen
Psykiatriområdet (Bidrag
Folkhälsomyndigheten)
Godmansområdet (Projektmedel
Arvsfonden Rätt att delta)
Övriga bidrag
RFS organisation
Årsmötesavgifter
Övriga intäkter
Ändamålsbestämda medel
Reserverade medel material
Reserverade medel till
nästkommande år
Ansvarsförsäkringen
Förväntad försäljning av Rollkoll
Summa intäkter

Förslag budget 2021
2 900
350
544
3 171
272
15
01
4
65
378 2
0

4 521 050

436
55
8 175 000

Kostnader
Styrelse
Valberedning
Revision
Årsmöte
Kriminalvårdsområdet
Socialtjänstområdet
Godmansområdet (Projektmedel
Arvsfonden Rätt att delta)
Psykiatriområdet
(Folkhälsomyndigheten)
Ungdomshemsområdet
RFS OH
Övriga kostnader
Ansvarsförsäkringen
Summa kostnader

4 744 055

0
887
0
436
8 425 000

Resultat

-223 005

- 250 000

100
8
7
37 3
2 900
350
3 171
544

1

Årsmötesavgifter tas inte ut för årsmötesdeltagarna 2021 eftersom årsmötet med konferens hålls digitalt och
RFS därför inte har några kostnader för resor, kost och logi.
2
Reserverade medel material 378 000 kr varav 28 000 kr ännu inte är godkända inom det avslutade
Arvsfondsprojektet Min Rätt.
3
Kostnader för genomförande av digitalt årsmöte och årsmöteskonferens.
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MOTIONER MED MOTIONSSVAR
Inga motioner har kommit in.

19

BESLUT OM INRIKTNING AV VERKSAMHETEN FÖR DE KOMMANDE
TRE ÅREN

Förslag på treårsplan 2021-2023
Syftet med den strategiska treårsplanen är att uppnå långsiktig fokusering och intern samsyn
samt att ge grund för verksamhetsplan avseende år 2021-2023. Att RFS arbetar med en
treårsplan är en förutsättning i förordningarna som styr statsbidragen.
RFS mål enligt stadgarna:
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom opinionsbildande verksamhet och
ideella insatser medverka till ett medmänskligare samhälle där människor stödjer varandra.
RFS vision:
Frivilligarbetarnas insatser ska uppmärksammas och respekteras av lagstiftare, media och
samarbetsparter. RFS ska stå för kunskap och drivkraft.
Huvudmål för treårsplanen är att RFS ska vara ett starkt och attraktivt förbund som når ut
med sitt budskap och består av livskraftiga FS (frivilliga samhällsarbetare) - föreningar som
välkomnar alla lagreglerade frivilliguppdrag. RFS ska arbeta med medlemsutveckling,
kommunikation och opinionsbildning inom samtliga fem verksamhetsområden, det vill säga
kriminalvård, socialtjänst, psykiatri, ungdomshem och god man/förvaltare.

Prioriterade mål för 2021-2023 är:
1.

Brukaren i fokus

Det yttersta syftet med all verksamhet inom RFS är rättssäkra insatser för brukare,
huvudmän, patienter och klienter. Genom att tillvarata medlemmarnas erfarenheter och i
dialog med föreningarna förbättra information, utbildningsmaterial och samarbete med
myndigheterna förbättras den enskildes förutsättningar att genomföra frivilliguppdraget
med brukarens bästa i fokus. Eftersom de individer som frivilliga samhällsarbetare stödjer
generellt inte är en röststark grupp ingår det i uppdragen att stärka dennes möjlighet till
delaktighet i beslut som rör denna samt stödja denne att medverka i sociala sammanhang.
Det innebär också att våra medlemmar även tar med sig brukarnas behov och erfarenheter in
i RFS egna utvecklingsarbete. RFS senaste Arvsfondsprojekt Rätt att delta – med stöd av en
ställföreträdare har Förbundets arbete med huvudmännens delaktighet ska fortsatt utvecklas
och vara en central fråga i såväl projekt som ordinarie verksamhet. Att mer direkt involvera
de som berörs av stödet är en viktig fråga för förbundets trovärdighet samt i vissa fall ett
krav för att erhålla statsbidrag för verksamhet på området. Att utveckla samarbetet med
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relevanta brukarorganisationer är därför en viktig strategisk fråga förbund och föreningar
kommande år.
2.

Ökad medlemsnytta och vi-känsla

Att vara medlem i en lokalförening inom RFS ska vara ett självklart val för alla som har ett
lagreglerat frivilliguppdrag. Vi kommer att arbeta för att tydliggöra förbundets uppdrag
såväl internt som externt. Vi har under perioden ökat vårt medlemsantal. I denna strävan ska
RFS ha ett tydligt och modernt medlemskap som är attraktivt och välkomnar nya grupper av
frivilliga. Den enskilda medlemmen i en lokalförening ska via RFS erbjudas rådgivning,
webbforum för erfarenhetsutbyte, försäkringsskydd och möjlighet att vara en del av ett
aktivt förbund för frivilliga samhällsarbetare. Förbundets informationskanaler ska få
tydligare målgruppsfokus och medlemskommunikationen ska än mer locka till dialog och
interaktivitet. En viktig del i medlemserbjudandet är den verksamhet som sker lokalt
gällande utbildning, erfarenhetsutbyte och möjlighet till lokalt påverkansarbete. Vi vill
också under perioden bidra till en kunskapslyft inom förbundet, men också bidra till ökad
kunskap om de lagreglerade uppdragen i samhället i stort.
Kansliet ska fortsatt utveckla stöd och service för att möta föreningarnas behov och bistå i
frågor kring föreningsutveckling. Förbundet ska utvecklas som medlemsorganisation genom
att lyfta frågor och metoder kring rekrytering, medlemsvård, medlemskommunikation och
engagemangsformer. RFS har en unik position som landets enda organisation för samtliga
lagreglerade frivilliguppdrag. Detta ger förbundet en trovärdighet då vi framför våra förslag
och då vi förbereder medelsansökningar. Genom Rättssäkerhetsprojektet och metodboken
har RFS fått möjlighet att visa myndigheterna fördelarna med att samarbeta kring alla
lagreglerade frivilliguppdrag. För att detta arbete ska leda till den förbättring för brukare och
för uppdragstagare som det är tänkt behövs en lokal RFS-förening som samlar alla
uppdragstagare. RFS ambition är att alla lokalföreningar ska öppna upp mot samtliga
lagreglerade frivilliguppdrag. Genom att förankra förbundets värdegrund och ett
gemensamt budskap kan vi-känslan stärkas i föreningarna. Målet är att begreppet frivillig
samhällsarbetare blir ett naturligt samlingsnamn som används av såväl myndigheter som
uppdragstagare.
3.

Frivilliga samhällsarbetare bidrar till ett hållbart samhälle

De lagreglerade frivilliguppdragen innebär för den enskilde individen en unik möjlighet till
medmänskligt stöd av en frivillig inom ramen för myndighetens organisation och ansvar.
Samtidigt skapar uppdraget även meningsfullhet för den frivilliga som utför det och
demokratiaspekten i uppdragen är mångbottnad. Här finns kraft och potential som
förbundet anser är underutnyttjad. Vi kommer under perioden att söka ett ökat samarbete
med kommunerna med syfte att skapa gemensamma mötesplatser för olika frivilliguppdrag.
Vi kommer också att bistå Kriminalvården att öka användningen den biträdande
övervakaren i Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete. I dagens samhälle med
utmaningar kring minskad tillit till samhällets institutioner och möjlighet till stöd,
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utanförskap och segregation menar förbundet att frivilliga samhällsarbetare kan bidra ännu
mer till ett hållbart samhälle. Detta förutsätter att ansvariga myndigheter arbetar strategiskt
med frågan, till exempel rekrytering som speglar hela samhället samt med att ge frivilliga
rätt stöd och förutsättningar. Förbundets ska fortsätta att verka för att frivilliga
samhällsarbetare ska finnas med som tydliga aktörer i myndigheternas strategiska arbete för
ökad inkludering och integration i samhället. Detta utmanar även förbundet; att öka
mångfalden inom förbundet är en fråga som kommande åren ska få ökat fokus
Samarbetet med RFS står med i Kriminalvårdens handlingsplan för arbetet med insatsen
biträdande övervakare och ett arbete för att utveckla övervakarollen har påbörjats i
samarbete med förbundet vilket fortsätter 2021. Under 2021 avslutas den pågående
socialtjänstutredningen samt godmansutredningen, där RFS har haft en plats i båda
referensgrupperna. Förbundet kommer fortsätta att vara en aktiv och drivande part i dessa
och kommande framtidsdiskussioner kring utvecklingen av de lagreglerade
frivilliguppdragen. I detta arbete har förbundet tagit med sig vår expertkunskap utifrån
medlemmarnas erfarenheter, goda exempel från föreningarna, samt vår metod för förbättrat
samarbete mellan förening och myndigheter samt de fem utvecklingsområdena:
uppmuntran, utbildning, kompetensstöd mål och uppföljning.
4.

RFS ska ha en bredare och stabil finansiering nationellt och lokalt

De senaste åren har RFS fått en allt svårare ekonomisk situation. Statsbidragen har inte ökat
och även om förbundet har lyckats hitta en del nya bidrag så saknas en långsiktigt hållbar
ekonomisk plan. Covid-19 pandemin har, liksom för övriga civilsamhället, drabbat RFS
ekonomiskt. Den goda dialogen ska värnas med de myndigheter som vi idag uppbär
statsbidrag av. Förbundsstyrelsen ska även se över möjligheterna till att bredda finansiering
som komplement till statsbidragen. Bättre balans mellan de olika lagreglerade uppdragen
och finansiering ska uppnås.
Ett nytt treårigt arvsfondsprojekt på godmansområdet, Rätt att delta – med stöd av en
ställföreträdare, startades den 1 juni 2020. Förbundet ska också arbeta för att de lokala
föreningarna i större utsträckning prioriteras och ses som en resurs i kommunerna. Målet är
att alla lokalföreningar ska få någon form av kommunalt föreningsbidrag.
5.

RFS ska vara ett modernt och digitalt förbund

Covid-19 pandemin under 2020 har synliggjort RFS behov av att kunna ställa om sin
verksamhet till rådande förutsättningar. Under 2020 genomförde RFS sitt första digitala
årsmöte, höll i digitala konferenser och andra aktiviteter där medlemmar från hela landet
samlades. RFS kommer ta med sig de positiva erfarenheterna från den digitala
omställningen för att utveckla medlemsnyttan och göra fler aktiviteter digitala i syfte att
medlemmarna också ska kunna möta medlemmar från andra lokalföreningar. RFS kommer
också att arbeta vidare med sin kapacitet att ställa om verksamheten vid behov.
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REVISORERNAS FÖRSLAG TILL ARVODESREGLEMENTE
Revisorerna föreslår att årsmötet fastställer arvoden och ersättningar enligt följande:

Årsarvoden till ordförande

kronor

12 000

Årsarvode till vice ordförande

4 000

Kostnadsersättning till ordförande utan redovisning

2 000

Årsarvode till styrelseledamot

2 000

Årsarvode till styrelsesuppleant

2 000

Ersättning per styrelsemöte

300

Ersättning per övriga möten

100

Årsarvode till revisor

2 000

Årsarvode till tjänstgörande revisorsersättare

1 000

Årsarvode till sammankallande i valberedning

2 000

Årsarvode till ledamot i valberedning

2 000

Årsarvode till tjänstgörande suppleant i valberedning

1 000

Arvode utgår ej om man lämnar uppdraget under året eller tjänstgör mindre än 50 %.
Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med högst 1 300 kronor per dag.
Kursledararvode fastställes till 1 000 kronor per dag. Inklusive för- och efterarbete, dock ej
till fast anställd personal.
Telefonersättning utgår enligt specificerad räkning eller schablonersättning med högst 200
kronor.
Rese- och traktamentsersättning utgår enligt allmänna avtal (ARA) dock järnvägsresa 2 klass
eller billigaste alternativ. Bilersättning enligt RSV normer för skattefri ersättning.
Resa skall genomföras på billigaste sätt inkl. logi och traktamente. Flyg får anlitas vid
enkelresa överstigande 50 mil.
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BESLUT OM FÖRENINGARNAS MEDLEMSAVGIFT I FÖRBUNDET
FÖR NÄSTKOMMANDE ÅR

Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta om att höja medlemsavgift för 2022 med 20
kronor, vilket skulle betyda en avgift om 50 kronor per enskild medlem i lokalföreningen.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet att besluta om att höja medlemsavgift för 2022 med 20
kronor, vilket skulle betyda en avgift om 50 kronor per enskild medlem i lokalföreningen.
Motivering till höjningen
Avgiften är idag 30 kronor per medlem och år. Det har den varit sedan 2015.

Under 2022 ser förbundet möjligheter att utveckla:
•

Den fortsatta digitaliseringen av förbundet för att bl.a. kunna nå fler medlemmar,

•

det fortsatta arbetet med att utveckla en effektiv medlemsadministration där stödet
från förbundets kansli är avgörande för att förenkla föreningarnas vardag samt,

•

att öka förbundets förmåga att själv finansiera utvecklingsarbete och minska
beroendet av finansiering av statsbidrag. Men också för att kunna verka över
samtliga uppdrag som förbundet verkar i.
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FÖRSLAG TILL VAL

FÖRBUNDSSTYRELSE

Förbundsordförande, 1 år

Fyllnadsval av Jennica Simesgården, ledamot i Södra
Dalarnas frivilliga samhällsarbetare. Är nu ordinarie
allmän ledamot dessförinnan ersättare i förbundsstyrelsen
sen 2017.

Allmän ledamot, 3 år

Nyval av Claes-Göran Mårlind, sekreterare i Västra
Blekinges frivilliga samhällsarbetare. Han har erfarenhet av
politiskt arbete och sitter i kommunfullmäktige,
byggnadsnämnd och det kommunala bostadsbolaget i
Karlshamn. Han har tidigare varit ledamot i RFS
förbundsstyrelse mellan 2016-2019.

Uppdragsansvarig ledamot

Omval av Elisabeth Olin, ledamot i Göteborgs frivilliga

socialtjänstområdet-

samhällsarbetare. Hon har varit ledamot i

området, 3 år

förbundsstyrelsen sedan 2018.

Uppdragsansvarig ledamot

Omval av Henrik Mörner, ordförande i Strängnäs frivilliga

godmansområdet, 3 år

samhällsarbetare. Han har varit ledamot i
förbundsstyrelsen sedan 2017

Ersättare 1 år

Nyval av Birgitta Larsson Printz, ordförande i Lunds
frivilliga samhällsarbetare. Birgitta har lång erfarenhet av
arbete inom Kriminalvården, bl a som frivårdsinspektör
samt arbetat med ett behandlingsprogram för våld i nära
relationer framtaget av Birgitta och en kollega. Hon har
flera uppdrag som god man och förvaltare.

Ersättare 1 år

Omval av Ulf Johansson, sekreterare i Östra Skaraborgs
frivilliga samhällsarbetare. Han har varit ersättare i
förbundsstyrelsen sedan 2018.

REVISORER
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Ordinarie 2 år

Omval av Lars-Åke Norman, ledamot i Örnsköldsviks
frivilliga samhällsarbetare. Han har varit ordinarie revisor
sen 2019.,

Ersättare 1 år

Omval av Lena Billig, ledamot i Solna-Sundbybergs ÖKSS.
Hon har varit ersättare sen 2018.
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FÖRBUNDSSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING PER DEN 2021-04-09

Ordförande:

Mimmi Agnevald Haugen, Solna-Sundbyberg ÖKSS

(till och med den 8 maj 2021)
Vice ordförande:

Jennica Simesgården, Södra Dalarna FS

Allmän ledamot:

Lisbeth Karlsson, Söderhamns FS

Allmän ledamot:

Vakant

Allmän ledamot

Bjarne Lynbech, Hultsfred-Vimmerby FS

Uppdragsansvarig ledamot
socialtjänstområdet:

Elisabeth Olin, Göteborgs FS

Uppdragsansvarig ledamot
kriminalvårdsområdet:

Ola Kuremyr, Västra Gästriklands FS

Uppdragsansvarig ledamot
tvångspsykiatriområdet:

Birgith Mårtenzon, Örnsköldviks FS

Uppdragsansvarig ledamot
godmansområdet:

Henrik Mörner, Strängnäs FS

Ersättare:

Vakant

Ersättare

Ulf Johansson, Östra Skaraborgs FS

REVISORER, 2021-04-09
Revisor
sammankallande:

Gösta Eklund, Lund FS

Revisor:

Lars-Åke Norman, Örnsköldsviks FS

Revisor ersättare:

Lena Billig, Solna-Sundbyberg ÖKSS

VALBEREDNING, 2021-04-09
Valberedning
sammankallande:

Kjell Forss, Luleå FS

Valberedning:

Maud Plantin, Heby FS

Valberedning:

Amy Lindkvist, Eskilstuna GMF/FS

Valberedning ersättare:
Valberedning ersättare:

Christer Arvidsson, Kristianstad FS
Eva Kälveskog, Gävle FS
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