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• Gode män och förvaltare

• Gode män för ensamkommande barn

• Särskilt förordnade vårdnadshavare

• Kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer

• Stödpersoner inom psykiatrin 

• Lekmannaövervakare

• Besökare på häkten och anstalter

Frivilliga samhällsarbetare
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Syftet med RFS

”Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska genom 
opinionsbildande verksamhet och ideella insatser 
medverka till ett medmänskligare samhälle där 
människor stödjer varandra.” 
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Värdegrund
Frivilliga samhällsarbetare har dubbel funktion: 

• Stöd för en enskild person. Bidra till att stärka dennes förmåga att kunna leva ett gott 
och självständigt liv. 

• Medborgarinsyn

• Erkännande av alla människors lika värde
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Offentlig 
sektor

Näringsliv

Civilsamhälle
(ideell sektor)
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Bakgrund till metodboken

• Cirka 150 000 människor, 2,3 % av Sveriges vuxna 

befolkning, har ett lagreglerat frivilliguppdrag

• Uppdragens gemensamma kärna

• Medlemmarna saknar stöd och känner sig ensamma i 

uppdragen

• Flera myndigheter ansvarar för att göra samma sak dvs 

rekrytera, utbilda, stödja.

• Öka rättssäkerheten för brukarna

• Rättssäkerhetsprojektet 2011-2014
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Vision

• Ett gemensamt rum i 
varje kommun – ger en 
väg in 
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RFS utgångspunkt

• Förbättrat stöd till frivilliga ger 
insats av högre kvalitet
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Kontaktar kommunen på eget 
initiativ uppdragstagaren?
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Är uppdragstagaren delaktig i 
utvärderingen av insatsen?
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Samarbete i kommunen
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Utvecklingsområden

• Utbildning och kontinuerligt stöd
• Uppmuntran
• Mål
• Uppföljning

• Rekrytering
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Utbildning och kontinuerligt stöd

• Gemensamma utbildningar för frivilliga samhällsarbetare
• hänvisa frivilligarbetare till varandra – bättre matchning
• 1 000 gemensamma frivilliga i ett team
• den frivillige följer med brukaren till en annan myndighet
• Mentorskap via föreningen
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Uppmuntran
• Tackbrev vid avslut av uppdrag
• Fråga de frivilliga vilket stöd de skulle uppskatta
• Tidig avstämning i uppdraget för att se om allt fungerar
• Erbjudanden om utbildning och regelbunden 

uppföljning
• Kontinuerliga avstämningar per telefon, mejl 

80 % av all uppmuntran får en människa 
före 4 års ålder! 
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Mål
• Formulera målet så att det blir uppföljningsbart och 

lättbegripligt
• Att vara medmänniska? – bryta ner i konkreta aktiviteter 
• Svårighet med olika beställar– och utförarenheter, kräver 

god kommunikation mellan enheterna
• Ska utgå från brukaren – också 

rimligt för den frivillig att utföra
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Uppföljning

• Tidig strukturerad uppföljning
• Uppföljning med enkät kan följas upp och 

utvärderas för att skapa förbättringar
• Regelbunden uppföljning skapar en god relation 

och uppfattas som stödjande och uppmuntrande
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Rekrytering

• Gemensamma informationsfoldrar och 
rekryteringssatsningar

• Hänvisa till varandra, länka till varandras webbplatser
• Hjälp med matchning, ”olika frivilligprofiler” kan hittas hos 

annan myndighet
• I tackbrev nämndes alla frivilliguppdrag
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Samarbete på lokal nivå
• Regelbundna träffar
• Inrätta en arbetsgrupp med erfarna handläggare
• Att bjuda in frivilliga eller förening
• Överens om idén och identifiera gemensamma utmaningar
• Pröva nytt i liten skala sedan skala upp det som funkar bra
• Goda idéer måste tas emot och kunna utvecklas till nya 

rutiner
• Återrapportering till 

arbetsgrupp 
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Levande utveckling

• Delmos – lagreglerade frivilliguppdrag bryter segregation
• RFS lokalföreningar
• Ny webbplats
• Mentorskap för kontaktpersoner
• Kvalitet i lagreglerade frivilliguppdrag
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Sammanfattning

• Människor vill göra skillnad
• Vanligaste anledningen till att inte engagera sig är att man aldrig 

fått frågan! 
• En nöjd uppdragstagare är den bästa rekryteraren
• En genomsnittlig svensk känner 850 personer
• Samarbete mellan myndigheter ger ett mervärde
• Stöd och samarbeta med lokalförening och de frivilliga

Den myndighet som tar hand om sina uppdragstagare lockar 
lättare till sig nya!



Välkommen att kontakta oss!
gunilla.sundblad@rfs.se 

Tfn: 08-560 68 31

www.rfs.se
www.facebook.com/riksfs

jeanette.bysken.henriksson@rjl.se

tfn: 010-242 42 35


