
 

 
 
 

                        Information från Styrelsen 
 
Här kommer lite information efter vårt senaste styrelsemöte. 
 
Gemensamt utifrån lägesrapport om våra verksamheter 
Våra medlemsorganisationer främst i storstäderna Stockholm och Göteborg har en 
god förfrågningsvolym men svårt att få till matchning. Flera erfarna familjer står 
tomma därav. Många förfrågningar och mer av denna trend, är att allt fler 
förfrågningar går ut digitalt, och vi skall skicka in våra förslag med bifogad utredning.  
Den personliga kontakten och den gemensamma matchningsprocessen saknas.  
 
Förändring i styrelsen 
RFF:S vice ordförande Ermina Abbes Kahrovic slutar på Nytida/Nåjden och går vidare 
till en icke medlemsorganisation. Hon har målet att dessa skall bli medlemmar i 
framtiden.  
Ermina avgår ur styrelsen nu i november på egen begäran. Vi är fortsatt beslutsföra 
och får till årsmötet 2023 utse en efterträdare. Styrelsen tackar Ermina för gott 
samarbete och önskar henne Lycka Till! 
 
Öka medlemsantalet 
Ett av styrelsens fortsatta primära mål är att fler konsulentstödda verksamheter skall 
bli medlemmar. Dialog pågår med ett par intressenter.  
 
Kommande utbildningar 
Utbildningar för 2023 är under planering. Vuxengruppen kommer erbjuda en 
utbildning kring vuxenboken. Troligen i januari 2023. Håll utkik på hemsidan.  
Styrelsens tanke är att även bjuda in socialsekreterare från några kommuners 
vuxengrupper och samtidigt informera och marknadsföra RFF:s existens och arbete. 
 
Arbetsgrupperna 
I respektive grupper pågår arbete med att presentera kommande tre-årsplaner.  
Kommer som utskick till årsmötet mars 2023, men ni kan redan nu få en hint om 
detta genom att läsa senaste styrelseprotokollet 8 november. Finns på hemsidan.  
 
Dialog med regeringens utsedda nationella samordnare 
Fortsatta dialoger och inspel fortgår. Senast i oktober hade RFF:s ordförande ny 
kontakt med Marta Nannskog, Socialdepartementet. Påtalat bekymmer med denna 
fortsatta digitalisering som pågår gällande förfrågningar.  
 
 



Oftast är den som skickar ut förfrågan en slags placeringssamordnare som inte sitter 
med den personliga kontakten med barnet/ungdomen och dennes familj. Vi har inom 
styrelsen erfarenhet av att information som går ut gällande behoven sen visar sig inte 
stämma. Kan bidra till onödiga sammanbrott.  
Även påtalat att vissa jourhemsplaceringar, och främst gällande småbarn blir kvar i 
sina jourhem alltför länge. Kan vara upp till år, t.o.m flera, även om målet är att hitta 
familjehem.  
Den som är intresserad av att följa processen som pågår på Socialdepartementet,  
kan gå in där SOU 2021:06 / Barn och Unga i samhällets vård. Där kan ni följa deras 
arbetsprocess och få information om vad som pågår. Intressant! 
 
Ny artikel 
Socionomen maj 22 publicerade styrelsens artikel, dock något reviderad. Där beskrev 
vi vissa av de bekymmer som vi ”privata aktörer” hamnar i relation till kommunerna.  
Vår vision är ett Tillsammans för barnets bästa.  
Vi har nya tankar på teman till ytterligare artiklar, och då vara mer specifika kring ett 
teman. Ex; Ökad digitaliseringen runt förfrågningar/placeringar- farhågor. 
Affärsetik i samarbete med kommuner. – I vilka andra affärssammanhang skall en 
leverantör lämna sitt ”arbetsmaterial” till den upphandlande kommunen, 
organisationen och kravställas att senare helt överlämna uppdraget till kommunen.  
Generella godkännanden, hårda krav i FFU men kommunerna vägrar att själva bistå.  
 
Övriga frågor 
Kan kommuner kräva att vi lämnar in journalanteckningar gällande handledning som 
vi ger jour och familjehemmen? En fråga som inkommit och som även diskuterats på 
de verksamhetschefsträffar som sker digitalt. Styrelsen var för dagen lite oklar i vad 
frågan avser? Är det grupphandledningen? Eller den enskilda från resp konsulent? 
Styrelsen återkommer efter nästa träff.  
Ermina kommer ersättas av Lisa Ramlöv som ordförande under dessa digitala VC 
träffar. 
 
Stockholm Stads skrivning om ny rutin from 1 november, gällande generella 
godkännanden som Staden tidigare gjort. Vad innebär detta? Styrelsen undersöker 
vidare. Återkommer.  
 

 
             Till dess önskar vi er alla en fortsatt fin december och lite adventsfiranden! 

 
 
 
 


