
 

 

 

 
Visionsrummet 

på frivården 
 

 – för att förbättra kontakten med samhället efter frigivning 
 
 
Ett visionsrum är ett rum eller en plats på häkte, anstalt eller frivård där intagna och klienter kan 
ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter och frivilligorganisationer.  
Klienter kan använda visionsrum för att hämta information och få inspiration till förändring.  
 
Idén om Visionsrummet kom ursprungligen från KRIS, Kriminellas revansch i samhället. De 
första visionsrummen etablerades inom ramen för projekt Bättre frigivning, 2002-2006. 
Samordningen av Visionsrummet bedrivs sedan 2007 av RFS, Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare. 
 

 
Att starta och driva ett visionsrum på frivården 

 
Ansvaret för uppbyggnaden och driften av Visionsrummet ligger på personalen inom 
Kriminalvården med hjälp av visionsrumssamordnare från RFS och eventuellt en förening som 
organiserar lekmannaövervakare.   

- Utse personal på frivårdsenheten som ska ansvara för uppbyggnad och drift av 
Visionsrummet. 

- Möjlighet finns att kontakta frivårdskontor som redan har visionsrum. Samanställning av 
befintliga visionsrum finns på Kriminalvårdens intranät och hos visionsrumssamordaren. 

- Kontakta visionsrumssamordnaren på RFS, för hjälp, stöd och råd i visionsrumsarbetet. 
Kontaktuppgifter finns på sida två. 

- Börja inreda Visionsrummet med hyllor, dator och eventuella skrivare. 
- Beställa information från myndigheter, företag, frivilligorganisationer, fritidsförenigar 

med mera. 
- Boka tid och datum för invigning av Visionsrummet med bland annat 

visionsrumssamordnare, chef och personal.  
- Går det att finna engagerade personer och samhällsaktörer som kan bidra med sin tid och 

information i Visionsrummet och hålla det levande är det en fördel.  
 

 



Studiecirkeln Bättre framtid 
 
Studiecirkeln Bättre framtid är ett bra sätt att få igång verksamheten i Visionsrummet. Cirkeln 
består av elva träffar samt ett avslutningstillfälle då ett kulturevenemang ska genomföras. Varje 
träff behandlar frågor som många behöver ta tag i inför sin frigivning, exempelvis ekonomi, familj 
och relationer, bostad samt sysselsättning. För varje träff bör man i möjligaste mån att bjuda in 
lämpliga personer att prata om de olika ämnena som tas upp i cirkeln. För information kontakta 
visionsrumssamordnare.  
 

Visionsrummets samarbetspartners 
 
Hela människan, Kriminalvården, KRIS, NBV, Riksförbundet Attention,  
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Muslimska Råd och X-
CONS. 
 
Är du intresserad av att starta visionsrum, att verka i ett visionsrum eller vill veta mer, kontakta 
RFS visionsrumssamordnare eller ombudsman inom kriminalvårdsområdet. Kontaktuppgifter 
finns nedan. 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter 
Thomas Karlsson  
Visionsrumssamordnare  
08-556 068 34, 073-502 66 10 
thomas.karlsson@rfs.se 
 
Jenny Gudmarsson 
Ombudsman kriminalvårdsområdet 
08-556 068 33, 070-723 99 00  
jenny.gudmarsson@rfs.se 
 
www.rfs.se 

 


