
 

 
 

 

                        Information från Styrelsen 
 
Vid vårt senaste styrelsemöte 19 juni beslutades att vi efter varje styrelsemöte 
kommer att mejla er ett nyhetsbrev om RFF:s aktiviteter och styrelsens arbete. 
Detta för att vi vill öka informationsgivning samt dialogen med er medlemmar. 
Vi tar fortsatt gärna emot era synpunkter, önskemål om kommande 
utbildningsinsatser etc. 
 
Artikel / Socionomen 
Styrelsen har skrivit en artikel som bl a belyser våra erfarenheter som ”privata” 
aktörer och att vi önskar en samsyn kring vårt gemensamma samarbete med 
kommunerna. Artikeln publicerades i Socionomen Debatt i majnumret.  
Tyvärr blev vi tvungna att revidera delar av artikeln för att passa tidningens format. 
Artikeln i sin helhet kommer att läggas ut på RFF:s hemsida. 
 
Hemsidan 
En förnyelse och modernisering pågår av RFF:s hemsida. Om du inte redan sett, gå 
gärna in och kika.  
 
Öka medlemsantalet 
Ett av styrelsens primära mål är att fler konsulentstödda verksamheter skall bli 
medlemmar. Dialog pågår med ett par intressenter.  
 
Kommande utbildningar 
Ledarskapsdag 29 september i Solna- Ledarskap på distans för arbetsledare.  
Traumakunskap för konsulenter och jour/familjehem 6-7 oktober.  
 
Även en kommande utbildning för konsulenter och familjehem för vuxna kommer 
under hösten 2022. Datumet ännu ej spikat.  
 
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.  
 
Dialog med regeringens utsedda nationella samordnare 
Inte direkt en nyhet, men ändå värt att nämnas här är att regeringen tillsatte en 
samordnare under ht 2021. 
Uppdraget innebär att på nationell nivå se över och föreslå åtgärder för hur 
kvaliteten i vården kan öka när barn och unga placeras utanför det egna hemmet i 
familjehem, jourhem, stödboenden, HVB och SiS institutioner.  



Under våren 2022 deltog två från styrelsen samt en konsulent från 
Familjehemscenter i dialog med denne utredare samt två av hennes medarbetare 
från Socialdepartementet. 
Vi informerade bl a om de ökade vårdbehov hos barn och unga som vi får 
förfrågningar om, kommunernas hot om omplacering om de inte får överta 
familjehemmen.  
Ett särskilt intresse för RFF:s kvalitetskrav på våra medlemmar genom certifiering 
väcktes hos dem. Vi fick en hel del frågor kring dessa och de har även fått ta del av 
våra kvalitetskrav.  
 
 
 
Styrelsen önskar er alla en fortsatt skön sommar och vilsam ledighet! 
 
 
 
 


