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Felaktigheter i rapportering om gode män
I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i
media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att
misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget
god man innebär samt nyansera bilden.
Till att börja med är en god man inte alls en överförmyndare, såsom TT
skriver i sin notis, utan en person som har ett lagreglerat frivilliguppdrag
reglerat i föräldrabalken, samt lagen om god man för ensamkommande
barn. Uppdraget som god man går ut på att tillvarata en persons
rättigheter. Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i kommunen
är den myndighet som rekryterar och utövar tillsyn över gode män.
Självklart är varje person som råkar ut för en oseriös ställföreträdare en för
mycket. RFS erfarenhet är dock att de allra flesta gode män är seriösa och
gör betydande insatser. Av alla gode män och förvaltare i landet är det
ytterst få som medvetet förskingar pengar från sin huvudman.
-

De exempel som nu lyfts fram i media misstänkliggör alla gode
män. Fokus bör istället flyttas till hur systemet kring gode män och
förvaltare bör utformas för att stärka rättssäkerheten för såväl
huvudmän som gode män, säger Elin Molander, projektledare RFS.

Sedan länger driver RFS att den otidsenliga lagstiftningen kring gode män
och förvaltare behöver ses över. Problematiken ligger till stor del i
bristande stöd till de frivilliga, ett perspektiv som alltför ofta hamnar i
skymundan. För att gode män ska ges rätt förutsättningar att göra bra
insatser för sin huvudman behöver överförmyndaren arbete professionellt
med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning.
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Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, består av består av cirka 70
lokalföreningar med 6 500 medlemmar som bland annat har uppdrag som god man,
förvaltare, och god man för ensamkommande barn. RFS driver arvsfondsprojektet Min rätt
- Din roll som riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer.
Läs mer på www.rfs.se/min-ratt

