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För en god och jämlik hälsa, SOU 2017:4 
 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, har som 

remissinstans beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad 

utredning. RFS har enbart valt att yttra sig i de delar som berör 

samarbetet med det civila samhället.  

4.8 Samarbetet för god och jämlik hälsa med det civila 
samhället bör stärkas 
 

RFS delar utredarens bild av att det civila samhället spelar en viktig 

roll i arbetet med att främja en god och jämlik hälsa. Medlemmarna i 

RFS har lagreglerade frivilliguppdrag vilket innebär uppdrag som 

god man, förvaltare, god man till ensamkommande barn, 

kontaktperson, kontaktfamilj, stödperson och lekmannaövervakare. 

De som står längst bort från myndigheterna och som är svårast att 

kommunicera med kan ha stöd av en frivillig samhällsarbetare. Vår 

erfarenhet är att människor som har lagreglerade frivilliguppdrag 

ofta har det onödigt svårt att hävda sin 

brukares/huvudmans/klients/patients rätt till god och jämlik hälsa 

trots att detta kan ingå i uppdraget. Här önskar vi att myndigheter 

som exempelvis försäkringskassa, socialtjänst med flera i större 

utsträckning såg den frivillige som en resurs. När en god man eller 

lekmannaövervakare vänder sig till myndigheten borde detta därför 

välkomnas. Varför inte en särskild väg in till myndigheter för 

exempelvis gode män och förvaltare? Genom en särskild ”gräddfil” 

för frivilliga samhällsarbetare skulle myndigheterna enklare få 

kontakt med de som står längst bort från jämlik hälsa.  
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Utredaren lyfter den forskning som visar ett positivt samband 

mellan engagemang och hälsa. RFS erfarenhet är att ibland kan det 

lagreglerade frivilliguppdraget vara en belastning i samband med en 

biståndsbedömning. Myndigheter kan ibland sänka bidrag 

exempelvis sjukersättning med hänvisning till att det för 

lagreglerade frivilliguppdragen utgår ett mindre arvode. Vi ser dock 

att om en person exempelvis har ett uppdrag som kontaktperson, 

vilket kan innebära att man fikar, promenerar eller går på bio 

tillsammans med brukaren, så kan det vara en viktig del i det egna 

tillfrisknandet. Att få behålla samma ersättning samtidigt som man 

genom ett frivilliguppdrag har möjligheten att känna sig behövd och 

vara en del av samhället borde vara en självklarhet.  

 

RFS ställer sig bakom förslaget att regeringen bör utveckla former 

för stärkt dialog med företrädare från civilsamhället och vill här 

understryka att de lagreglerade frivilliguppdragen är en grupp 

frivilliga som kommer väldigt nära de som behöver samhällets stöd. 

Ibland ingår det till och med i frivilliguppdraget framförallt för gode 

män och förvaltare att tillse att huvudmännen får en jämlik och god 

hälsa. RFS välkomnar därför en förbättrad dialog i syfte att 

underlätta för de frivilliga att stödja sina 

brukare/huvudmän/klienter/patienter i sina rättigheter till god och 

jämlik hälsa.   
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