
Biträdande
övervakare

 
 

Kontakt
info@rfs.se
08-556 068 30
www.rfs.se
www.facebook.com/riksfs

Stöd en medmänniska!

Det här är RFS!
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka 55 
lokalföreningar i hela landet som organiserar ca 4 500 medlemmar. 
Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för alla medlemmar  
som har uppdrag som biträdande övervakare, förtroendeman,  
kontaktperson, kontakt familj, stödfamilj, stödperson, god man och 
förvaltare, god man för ensamkommande barn, medförmyndare, 
särskilt förordnad förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare 
och besökare på anstalt och häkte. 

Som medlem i en lokalförening inom RFS får du stöd, erfarenhets-
utbyte, kunskapspåfyllning samt olycksfalls- och krisförsäkring. 

Vår drivkraft är att alla som är i behov av stöd från frivilliga ska  
få en rättssäker insats med god kvalitet.

Bli medlem, du också. Ju fler vi är, desto starkare hörs  

vår gemensamma röst! 

Läs mer: rfs.se/medlemsservice/bli-medlem



Det här gör en  
biträdande övervakare

En person som har dömts till skyddstillsyn eller som har 
villkorlig frigivning efter ett fängelsestraff erbjuds ofta 

insatsen biträdande övervakare. 

Att vara biträdande övervakare handlar om att hjälpa en medmänniska som på 
olika sätt hamnat i en utsatt situation. Den biträdande övervakaren ska finnas där 
som en trygg punkt och fungera som ett stöd för klienten, så att personen själv kan 
hitta vägar till en fungerande vardag.  

Uppdraget kan handla om allt från att vara ett stöd i att utveckla ett positivt socialt 
nätverk, till att hjälpa klienten att söka jobb eller hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. 
I mån av tid följer den biträdande övervakaren också med till olika myndigheter för 
att närvara i möten tillsammans med klienten. 

Varför ska du bli  
biträdande övervakare?

Du gör skillnad – och behövs!

Korta fakta om uppdraget

  Det är kriminalvården och dess frivårdskontor  
som rekryterar biträdande övervakare.

  Uppdraget pågår i regel under ett år, men kan  
förlängas om klienten till exempel återfaller i  
brott under pågående övervakning.

  Du behöver  inte någon speciell utbildning eller 
 yrkesbakgrund för att bli biträdande övervakare.

  Som biträdande övervakare har du  
tystnadsplikt och får inte berätta för andra  
om de personer du möter i ditt uppdrag. 

  Biträdande övervakare är en av flera insatser och  
ersätter till exempel inte klientens besök på frivården. 

  Hur kontakten mellan klient och biträdande  
övervakare fungerar följs regelbundet upp  
av frivården under året.

rfs.se/frivilliguppdragen/bitradande-overvakare

Vill du veta mer? Besök vår hemsida:

Som biträdande övervakare gör du skillnad i en annan människas liv. 
Förutom att vara en trygg punkt, som hjälper klienten med praktisk 
support, kan du vara en god förebild som visar på ett annat sätt att leva. 

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att bli biträdande övervakare,  
bara ett genuint intresse för människor och en vilja att engagera dig.  
Kanske är du bra på att motivera andra, få dem att tänka efter, tänka  
om eller att tänka nytt? 

De dömda personerna kommer från alla delar av samhället och är i 
varierande åldrar. För att hitta en bra matchning till klienten behövs 
därför en mångfald av biträdande övervakare. 

”Jag känner mig som ett gångjärn mellan 
kriminalvård och civilsamhälle.”

”Det handlar om att vara en förebild.”

Ola, biträdande övervakare 

Eva, biträdande övervakare


