
 

 
 

 

                        Information från Styrelsen 
 
             Även om sommaren känns lite avlägsen nu hoppas vi att ni alla haft en fin 
               ledighet.  
 
              Styrelsen har sammanträtt i september och delger er här information. 
              Vi har påbörjat arbetet med kommande tre-årsplaner 2023-2025.  
              Ett focusområde för styrelsen kommer att vara att än mer ägna oss åt 
              utåtriktat arbete. 
             - Att socialtjänsten skall känna till oss som förbund och våra kvalitetskrav 
                för medlemmar inom RFF.  
             - Att fortsätta våra kontakter med Socialdepartementet för påverkan inför framtiden 
                för konsulentstödda verksamheter.   
             - Vi hoppas kunna belysa detta med kommunernas ibland märkliga krav i vissa  
               upphandlingar på ett konstruktivt sätt. Förhoppningsvis i en artikel som vi kan få 
               publicerad. 
                           
              Styrelsen fick en reviderad artikeln publicerad i Socionom maj 22. Det gav ett bra  
              samarbete med redaktören och vi hoppas kunna få in ytterligare debattartiklar.  
                                      

Hemsidan 
RFF:s hemsida förnyad och moderniserad. Ett visst finslip kvarstår.  
 
Öka medlemsantalet 
Ett av styrelsens fortsatta prio områden. Vi har kontakt med vissa intressenter 
och inväntar deras besked.  
 
Kommande utbildningar 
Ledarskapsdag 29 september i Solna- Ledarskap på distans för arbetsledare.  
Traumakunskap för konsulenter och jour/familjehem 6-7 oktober.  
Familjehemskonferens 14-15 oktober i Växjö- Vuxna i familjehem- ett vårdalternativ.  
För konsulenter och familjehem.  
 
Certifiering 
Humanas /Sociala Tjänster är certifierade. Grattis! Styrelsen har två utomstående  
personer med god kännedom om konsulentstödda verksamheter som har genomfört 
underlaget för certifieringen. Pandemiåren satte hinder för stickprovskontroller som 
skall genomföras årligen på två verksamheter. Detta kommer nu att återupptas.  
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Digitala möten för verksamhetschefer 
Senast 14.9. Utifrån ert intresse kommer dessa att fortsätta. Ermina Abbes Kahrovic 
från Nytida kommer framöver vara ordförande för dessa träffar. Har ni önskemål om 
innehåll/teman, om något behöver förberedas mejla henne: 
ermina.abbeskahrovic@nytida.se 
 
Arbetsgrupperna 
På hemsidan kan du läsa om styrelsens olika arbetsgrupper. Har du lust att medverka 
i någon av dessa grupper, ta kontakt med respektive kontaktperson ur styrelsen.  
 
 
 
Styrelsen 
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