www.rfs.se

Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare
– för dig som är god man eller förvaltare

Vilka är vi?
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av cirka
80 föreningar med medlemmar som har uppdrag som gode män,
förvaltare, särskilt förordnade vårdnadshavare, kontaktpersoner,
kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, lekmannaövervakare
och som är besökare på häkten och anstalter.

RFS sprider kunskap om medlemmarnas insatser till politiker, myndigheter, organisationer och allmänheten. Vi träffar kontinuerligt representanter från bland annat Socialstyrelsen, Kriminalvården, Justitiedepartementet och Socialdepartementet. RFS vill lyfta värdet av frivilligheten i dessa uppdrag och
driver frågor som är aktuella för
våra medlemsföreningar, bland annat
att alla som tar lagreglerade frivilliguppdrag ska få utbildning och stöd.
Vi medverkar i olika utredningar
och är remissinstans i samband med
lagförslag.
Vårt långsiktiga mål är att alla huvudmän och brukare som är i behov

av stöd från frivilliga ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
RFS har ett kansli med sju anställda. Kansliets huvuduppgift är
att ge stöd till medlemsföreningarna
på olika sätt, till exempel kan styrelser få hjälp i sitt utvecklingsarbete.
På RFS hemsida finns nyhetsbevakning, godmansforum och föreningarnas lokala sidor.
Din närmaste förening hittar du
på www.rfs.se under ”Föreningar”.
Finns ingen förening på din ort
kan RFS hjälpa till med att bilda en
förening.
Vill du veta mer om vad RFS gör
är du välkommen att kontakta oss
på kansliet!

Fakta
Ett medlemskap i en förening
ger dig även medlemskap i
RFS. I medlemskapet ingår en
olycksfalls- och krisförsäkring
samt möjlighet att teckna
en godmansförsäkring som
ger rättsskydd och skydd vid
förmögenhetsskada.
Du får även tidningen Social
Qrage sex gånger om året,
där RFS nyhetsbrev publiceras. Dessutom tar RFS
fram olika informationsoch utbildningsmaterial.
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“Ytterst handlar
det om att stödja
en medmänniska
i en utsatt situation”

Projekt för bättre kvalitet
i frivilliguppdragen
Lekmän som tar lagreglerade frivilliguppdrag finns hos överförmyndaren, socialtjänsten,
psykiatrin och Kriminalvården. Istället för att varje myndighet uppfinner hjulet på nytt
kring rutiner och samverkan kan man lära av varandra. Det är tanken med RFS projekt
Förbättrad rättsäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag.
- Genom åren har vi sett att våra
medlemmar ofta har samma frågeställningar oavsett uppdrag. För även
om uppdragen skiljer sig åt på flera
sätt är det mycket som är gemensamt. Ytterst handlar det om att
stödja en medmänniska i en utsatt
situation, säger Mikael Skaghammar,
projektledare vid RFS.
Målet med projektet är att arbeta
fram metoder för hur kommuner på
ett bättre sätt kan rekrytera, utbilda
och ge stöd till frivilliga samhällsarbetare.
Under våren 2013 sätter RFS igång
arbetet med fyra modellkommuner. I
kommunerna ska tvärprofessionella
team tillsammans utvärdera och pröva olika sätt att förbättra samarbetet
mellan myndigheter och lekmän.
Från varje kommun deltar en representant från överförmyndaren,
patientnämnden och Kriminalvård-

Fakta

Projektet Förbättrad
rättsäkerhet
i lagreglerade
frivilliguppdrag
Projektet som startade
hösten 2011 pågår i tre år
och finansieras av Arvsfonden med tre miljoner kronor.

Mikael Skaghammar

ens frivård, samt två representanter
från socialtjänsten (SoL och LSS).
Dessutom ska det i varje team
finnas en eller två lekmän från RFS
föreningar.

Våren 2014 räknar RFS
med att kunna presentera
metoder och strategier för ett
förbättrat samarbete mellan
myndigheter och frivilliga
samhällsarbetare.

RFS vill förtydliga rollen för
gode män och förvaltare
Genom projektet Roll-koll vill RFS tydliggöra vem som gör
vad kring en huvudman. Idag finns många missuppfattningar
om vad en god man ska göra, säger Isabelle Westerlund, RFS
ombudsman inom godmansområdet.
– Ofta finns förväntningar på att gode
män och förvaltare ska göra praktiska
saker, till exempel följa med huvudmannen till läkaren och det kan då
bli svårt för gode mannen att säga
nej. Vi vill klargöra rollfördelningen
mellan gode män/förvaltare och andra aktörer. Många som verkar kring
dessa huvudmän har uttryckt att detta behöver förtydligas, säger Isabelle
Westerlund.
RFS har därför ansökt om medel
från Arvsfonden för att ta fram ett
material som förtydligar rollfördelningen mellan gode män, förvaltare
och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Fakta

Projektet Roll-koll
Planen är att projektet
sätter i gång i mars 2013.
För att låta huvudmännen
komma till tals ska RFS i
projektet samarbeta med
flera brukarorganisationer,
såsom Schizofreniförbundet,
Attention och Riksförbundet
för social och mental hälsa,
RSMH.

Bli försäkrad i ditt uppdrag via RFS
Alla medlemmar i RFS föreningar
omfattas automatiskt av en olycksfalls- och krisförsäkring i TryggHansa. Försäkringen gäller under
all verksamhet som arrangeras inom
föreningen, när lekmannauppdraget
utförs och till och från uppdraget.
Kommuner kan inte erbjuda gode
män och förvaltare försäkring i sina
uppdrag, berättar Isabelle Westerlund, RFS ombudsman inom godmansområdet.
Gode män och förvaltare har ett
stort ansvar i sina uppdrag. RFS

erbjuder därför gode män och förvaltare möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring som ger rättsskydd
och skydd vid förmögenhetsskada.
Ansvarsförsäkringen, som tecknas
enskilt via föreningen, kostar 130
kronor om året och ersätter till exempel ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tvister och skattemål.
RFS har nyligen även tagit fram en
hemförsäkring som våra medlemmar
och deras huvudmän kan teckna.
Läs mer på www.rfs.se

RFS deltar i godmansutredningen
Regeringen har tillsatt en utredning
som ska föreslå åtgärder för bättre
förutsättningar för gode män och
förvaltare. Syftet är att säkerställa att
det finns tillgång till kvalificerade och
lämpliga ställföreträdare. Det handlar

också om att de som tar uppdragen
ska ges goda förutsättningar att fullgöra dem.
RFS bidrar med en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas
senast den 30 april 2013.

Isabelle Westerlund

Ombudsman
ger service till
medlemmar
Isabelle Westerlund är jurist och
RFS ombudsman inom godmansområdet. Till henne kan föreningsmedlemmar höra av sig med
frågor som rör uppdrag som god
man (även för ensamkommande
barn), förvaltare och särskilt
förordnad vårdnadshavare. Hon
deltar också i olika externa arbetsgrupper, bland annat med Sveriges
kommuner och landsting, SKL,
och Migrationsverket.
– Jag märker att det finns ett
stort behov av rådgivning eftersom man ofta ställs inför svåra
frågor, säger Isabelle Westerlund.
Ofta är hon ute i föreningarna
och föreläser om juridiken kring
uppdragen och aktuella frågor.
Isabelle Westerlund har tillsammans med Svenska Röda Korset
genomfört utbildning för gode
män för ensamkommande barn
under 2008-2012. I samband med
projektet togs introduktionen
”Nytt liv i Sverige fram” fram,
som kan beställas från RFS kansli.
Kontakt:
Isabelle Westerlund
isabelle.westerlund@rfs.se
08-556 068 32
070-976 12 11
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