
 

 
 
 

                        Information från Styrelsen 
 
Här kommer information från vårt senaste styrelsemöte 230117. 
 
Gemensamt utifrån lägesrapport från våra verksamheter 
Fortsatt god förfrågningsvolym men också barn och ungdomar med stora 
omsorgs/vårdbehov gör det svårt att matcha. Ibland även svårt att se att vissa 
”passar” i familj. För svårt för en familj.  
RFF:s medlemsorganisationer ser en ökad digitalisering vad avser förfrågningar från 
kommuner, försvårar matchningen. Den personliga kontakten med Socialtjänsten 
saknas redan i inledningsskedet. Ett tema Styrelsen tänkt behöver förmedlas 
tydligare, kanske en artikel. Risk för sammanbrott ökar, och redan nu ser vi hur vissa 
förfrågningar kommer igen efter några månader.  
 
Öka medlemsantalet 
Ett av våra mål är att växa som förbund. Nu i januari har vi fått in ansökningar från 
två nya intressenter.  
 
Kommande utbildningar 
Vuxengruppen har bjudit in till utbildning i Växjö 17-18 februari. I skrivandes stund är 
det inte helt klart om den skall ske på plats eller hållas digitalt. Lite beroende på 
anmälningar. Vuxengruppen har även bjudit in ett fåtal representanter från 
kommuner till denna utbildning. Som ett ytterligare led att marknadsföra och sprida 
kännedom om RFF.  
 
OBS! Årets årsmöte om konsulentdagar 21-22 mars i Stockholm.  
Pga Nytidas avhopp och att de som skulle arrangera årets konsulentdagar gick i 
stöpet, har Styrelsen bokat dagarna i Stockholm. Scandic Malmen vid 
Medborgarplatsen.  
Årsmöte 21 mars 10-12 och sen fortsätter konsulentdagarna den eftermiddagen, 
kvällen och förmiddag 22 mars. Vi återkommer om programinnehåll.  
 
Terminens fortsatta VC träffar ( digitalt) 
Lisa Ramlöv från Familjehemscenter håller i ordförandeskapet och inbjudningar  
(digitalt) till dessa träffar. Mejla henne om ni har önskemål om teman.  
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Hemsidan 
Uppdaterad och moderniserad sen 2022. Styrelsen tog beslut vid senaste mötet att 
tillsvidare avvakta med andra aktiviteter på sociala medier. Kräver mer kontinuitet 
och arbete än vad vi har utrymme för idag.  
 
Ekonomi 
RFF har en fortsatt stabil ekonomi. 
 
SKR- Sveriges kommuner och regioner 
I SKR:s utskick och information kring de nya och höjda arvodesersättningar från 2023 
fanns en formulering kring detta ” för att kommunerna skall kunna konkurrera med 
de privata verksamheterna”….. Styrelsen har utan framgång hittills försökt få en 
dialog kring detta med SKR. Bifogat vår artikel i Socionomen 31 maj 22, där vi tydligt 
ser på oss medlemmar i RFF som ett komplement och samarbetspartners till 
kommunerna.  
 
Valberedning 
Jon Pettersson / Svenska Familjehem, Jimmy Ramlöv/ Familjehemscenter och Camilla 
Götlund/ Magelungen. De presenterar sina förslag till årsmötet 2023.  
 
Väl Mött 21-22 mars 
 
Styrelsen 
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