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Bakgrund 

Den här riktlinjen beskriver hur brukares privata medel ska hanteras. Med privata medel 
menas kontanter, betalkort, livsmedelsaffärskort samt olika typer av elektroniska betaltjänster. 
Riktlinjen gäller för de brukare där det endast är personal som hanterar de privata medlen, inte 
brukaren själv eller eventuella anhöriga/företrädare. 

Om personal ska vara behjälplig med att ta hand om brukarens privata medel beskriver denna 
riktlinje hur detta ska gå till på ett säkert sätt och så att verksamhetens ansvar är tydligt.  

Huvudregeln är att brukaren, i så stor utsträckning som möjligt, sköter sin egen ekonomi. 
Förvaltningens inblandning i brukarens ekonomi ska vara så liten som möjligt men ändå så 
omfattande att brukaren får sina behov tillgodosedda.  

En skriftlig överenskommelse krävs för att personal ska kunna hjälpa brukaren med alla typer 
av privata medel. Privata medel och lösa värdeföremål som brukaren väljer att ha vid sidan av 
denna överenskommelse ansvarar verksamheten inte för.  

Samtliga blanketter som hänvisas till i denna riktlinje finns i förvaltningens ledningssystem. 

Målgrupp 

Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa 
utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV, där brukare har beslut om 
omsorgsinsatser och/eller är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Vilket stöd brukaren kan förvänta sig när det gäller hantering av privata medel skiljer sig 
mellan vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Om det finns behov av 
konkretisering av riktlinjens innehåll, utifrån lokala förutsättningar, ska en lokal rutin tas fram 
och göras känd för berörda medarbetare. Den lokala rutinen görs i första hand på områdesnivå 
och i andra hand på enhetsnivå. 

Utreda behov av stöd med privata medel 

När brukaren själv inte kan ansvara för sina privata medel kan det finnas behov av att få hjälp 
av personal i verksamheten. Personal ska dock inte ersätta eventuell anhörig eller legal 
företrädare (god man/förvaltare) eller ta hand om brukarens löpande ekonomi (t ex avgift för 
hyra, el, vatten osv.).  

Om brukaren har svårt att på egen hand ansvara för sin ekonomi ska denne i första hand 
hänvisas till att få hjälp från eventuell anhörig med fullmakt. I de fall då brukarens behov av 
stöd med sin ekonomi inte kan tillgodoses genom anhörig eller andra åtgärder är 
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förvaltningen skyldig att anmäla behov av god man till överförmyndarenheten. Om brukaren 
har behov av ekonomiskt bistånd ska denne vända sig till social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen (SAF).  

Om ovanstående inte är möjligt ska brukarens behov av stöd med privata medel utredas. 
Behovet utreds i första hand av biståndshandläggare/LSS-handläggare inom ramen för 
individens behov i centrum, IBIC. För brukare inom särskilt boende avgör ansvarig enhetchef 
för verksamheten om behov finns.   

 

Legal företrädare 

En legal företrädare, god man eller förvaltare, utses av tingsrätten och är en juridisk och 
ekonomisk ställföreträdare som hjälper sin huvudman med ekonomiska och rättsliga frågor. 
Uppdraget kring huvudmannens ekonomi skiljer sig inte åt om den legala företrädaren är god 
man eller förvaltare. I Mölndal ansvarar Överförmyndare i samverkan för legala företrädare.  
 

Uppdraget för den legala företrädaren kan bestå av en eller flera av nedanstående delar: 

• Bevaka rätt till exempel bevaka rättigheter gentemot olika myndigheter samt se till att 
huvudmannen får de insatser och ersättningar från samhället som denne har rätt till 
och behöver 

• Förvalta egendom, vilket handlar om huvudmannens ekonomi 
• Sörja för person till exempel tillgodose god omvårdnad och goda levnadsvillkor 

 

För att som verksamhet få veta vad den legala företrädarens uppdrag består av kan enhetschef 
av god man/förvaltare eller överförmyndarenheten, efterfråga ett registeruttdrag där detta 
framgår.  

Om den legala företrädarens uppdrag består i att förvalta egendom eller sörja för person 
förväntas företrädaren träffa huvudmannen en gång per månad för att till exempel överlämna 
kontanter. Om huvudmannen har ett betalkort kan den legala företrädaren föra över pengar dit 
oftare än en gång per månad, till exempel om huvudmannen har svårt att hantera för mycket 
pengar på en gång. När personal ska vara behjälplig med att hantera brukarens privata medel 
och brukaren har en legal företrädare ska en dialog om ovanstående ske och fastställas i 
överenskommelsen.   

Alla legala företrädare står under överförmyndarens tillsyn. I uppdraget ingår att varje år 
skicka in en årsredovisning till överförmyndaren. Redovisningen gäller såväl ekonomi som 
vad företrädaren gjort för huvudmannen övrigt.  

Om verksamheten upplever att en legal företrädare inte utför sitt uppdrag till stöd för 
personen kan verksamheten framföra klagomål på företrädaren till överförmyndarenheten via 
blanketten klagomål på god man, förvaltare.   

https://www.molndal.se/download/18.53808c8a15893b2273115f0a/1553600277932/Information_om_anmalan_om_god_man_forvaltare.pdf
https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare.html
https://www.molndal.se/download/18.53808c8a15893b227316cbc/1553599830193/klagomal_godman.pdf
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Rekommenderade åtgärder vid hantering av privata medel 

• Hantering av kontanter ska så långt som det är möjligt minimeras 
• För inköp av mat bör detta göras via internet eller med livsmedelsaffärskort i 

matvaruaffär  
• För inköp på apotek kan brukaren ansöka om kontokredit hos aktuellt apotek 
• Fakturering ska efterfrågas vid till exempel bokning av frisör, fotvård och liknande 
• Vid vårdbesök ska vårdgivaren skicka faktura 
• Löpande fasta utgifter så som hyra, el, vatten osv. ska hanteras av företrädare 
• Återkommande regelbundna kostnader/köp bör skötas via autogiro eller faktura 

Överenskommelse om privata medel 

Om personal i verksamheten ska hantera brukarens privata medel ska en överenskommelse 
upprättas mellan brukaren eller dennes företrädare och ansvarig enhetschef. 
Överenskommelsen görs på blankett ”Överenskommelse om hantering av privata medel”. 
Innan överenskommelsen upprättas ska brukaren, eller dennes företrädare, få information om 
personalens rutiner kring hantering av privata medel samt tilldelas broschyren ”Information 
till brukaren om privata medel”. 

Överenskommelsen skannas in i brukarens elektroniska journal i Treserva, kopia lämnas till 
brukaren eller dennes företrädare och originalet placeras under en valfri flik i brukarens 
dokumentationspärm (flik 1-11). 

Under rubriken ”Viktig information/hänvisning” i brukarens genomförandeplan skrivs 
begreppet ”Ekonomiskt liv” in. Här görs en flikhänvisning till överenskommelsen i 
dokumentationspärmen.  

Överenskommelsen ska ses över vid förändrade förhållanden till exempel om brukaren får en 
legal företrädare utsedd eller om kassaansvarig byts ut. 
 

Av överenskommelsen ska följande framgå: 

• Vilka delar som överenskommelsen avser (kontanter/betalkort/ 
livsmedelsaffärskort/elektroniska betaltjänster) 

• Vad de privata medlen i huvudsak ska användas till och eventuell begränsning 
• Rekommenderat maxbelopp för kontanter är 2000 kr. Avsteg från detta görs av legal 

företrädare i samråd med enhetschef utifrån individuell bedömning av brukarens 
behov 

 

Enhetschef ansvarar för att: 

• Överenskommelsen hanteras enligt ovan 
• Informera brukaren eller dennes företrädare om förvaltningens riktlinje för hantering 

av privata medel 
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• Dokumentera följande i brukarens sociala journal: att en överenskommelse är gjord, 
vem överenskommelsen har lämnats till, var överenskommelsen finns i 
dokumentationspärmen samt om överenskommelsen upphör 

Hantering av privata medel 

Utse kassaansvarig 

Enhetschef ska utse kassaansvarig i verksamheten som ansvarar för inköp, löpande 
redovisning och förvaring av brukarens privata medel. Rekommendationen är att två-tre 
kassaansvariga utses. Om fler kassaansvariga behövs ska hanteringen av privata medel göras 
spårbart på annat sätt, till exempel genom nyckelskåp med digital spårbarhet.   

Endast utsedd kassaansvarig får hantera brukarens privata medel. Brukaren eller dennes 
företrädare/anhörige har inte tillgång till de privata medel som verksamheten ansvarar för.  

Enhetschef ska utse en ersättare om kassaansvarig har en längre tids ledighet eller 
sjukfrånvaro. Vid kortare frånvaro sköter ansvarig chef, eller av chef utsedd ersättare, 
hantering av privata medel. En överenskommelse mellan enhetschef och kassaansvarig görs 
på blankett ”Överenskommelse kassaansvarig”. 
 

Förvaring 

Brukares privata medel ska förvaras på ett betryggande sätt. Det innebär att de ska förvaras 
inlåsta. Om ett låsbart skåp/skrin behöver köpas in ska brukaren stå för eventuell kostnad. 
Brukares privata medel ska förvars enskilt och inte tillsammans med andra brukares privata 
medel. Privata medel får inte förvaras tillsammans med brukares läkemedel.  

Varje verksamhet ska dokumentera i en lokal rutin hur brukares privata medel förvaras av 
verksamheten samt hur nycklar kopplade till detta hanteras.  

Enhetschef ansvarar för att: 

• Brukarens privata medel förvaras på ett betryggande sätt  
• Nycklar förvaras och hanteras med säkerhet  

 

Betalkort/livsmedelsaffärskort  

Betalkort/livsmedelsaffärskort kan tillsammans med kod användas som betalmedel istället för 
kontanter. Brukaren eller dennes legale företrädare sätter då in pengar på kortet. 
Rekommenderat maxbelopp på kortet är 2000 kr. Avsteg från detta görs av legal företrädare i 
samråd med enhetschef utifrån individuell bedömning av brukarens behov. Om brukaren har 
behov av ett högre belopp än 2000 kr rekommenderas att den legala företrädaren för över 
pengar till kortet oftare istället för att föra över en större summa pengar månadsvis.  



 

 

   sid. 7 av 9 

 

Kredit bör undvikas på kortet, företrädare kan dock bedöma att det behövs till ett begränsat 
belopp. Tillhörande kod till kortet ska förvaras på ett betryggande sätt och endast användas av 
kassaansvarig. 

I de fall där brukaren behöver hämta ut pengar på bankomat, är det önskvärt att denne själv 
följer med i den mån det går eller får stöd av anhörig eller legal företrädare. Att personal är 
behjälplig att ta ut kontanter från bankomat, utan brukares närvaro, bör endast ske i 
undantagsfall. Om detta ändå blir aktuellt ska två från personalen kvittera uttaget på 
kassabladet. Kvittot från bankomaten ska redovisas enligt vad som framgår under Löpande 
redovisning.  

 

Elektroniska betaltjänster 

Brukarens inköp görs med fördel via internet och då med faktura som legal företrädare 
hanterar. Verksamhetens personal ska inte hantera brukarens Bank-ID då detta är att likställa 
med en legitimation. För sådana elektroniska tjänster där Bank-ID krävs får brukarens 
eventuella anhöriga eller företrädare bistå med detta.  

 

Fickpengar 

Fickpengar är pengar som brukaren själv disponerar. Fickpengens storlek bestäms av anhörig 
eller legal företrädare och anpassas efter brukarens förmåga, tillgångar och behov. Om 
brukaren har fickpengar ska detta dokumenteras på överenskommelsen för hantering av 
privata medel. Verksamheten är inte ersättningsskyldig vid eventuell förlust av ovanstående. 

Fickpengar kan hanteras på två sätt: 

 

1. Kvitteras ut av brukaren från de privata medel som verksamheten är ansvarig för. Då 
krävs att legal företrädare har godkänt detta förfarande. Att kontanter lämnats över ska 
redovisas på kassabladet, ingen ytterligare redovisning krävs. 

2. Kontanter lämnas direkt till brukaren av eventuell anhörig eller företrädare. Om 
personal är behjälplig med betalning av fickpengar redovisas inte detta på kassablad.   

 

Kontanthantering vid inköp 

I de fall då brukaren själv lämnar över kontanter till personal för inköp ska det vid varje 
tillfälle, på blankett ”Kvitto kontanthantering vid inköp”, framgå: 

• Vilken summa personalen har tagit emot 
• Vilken summa brukaren får tillbaka 
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Blanketten skrivs under av personal och brukare. Ifyllda blanketter ska förvaras av 
verksamheten på ett betryggande sätt.  

 

Löpande redovisning  

Vid alla tillfällen då brukaren får hjälp med privata medel ska detta dokumenteras av 
kassaansvarig på kassablad. När brukaren eller dennes företrädare lämnar över kontanter eller 
betalkort/livsmedelsaffärskort till kassaansvarig att hantera inom ramen för 
överenskommelsen ska denne få ett kvitto på detta, se blankett ”Kvittens gällande 
överlämnande av privata medel”. 

 

Kassaansvarig ansvarar för att: 

 

• Vid varje tillfälle som privata medel hanteras bokföra detta på kassablad  
• Numrera och signera kvitton samt förvara dessa på ett betryggande sätt 
• Det tydligt framgår av kvitton vad som är inhandlat och av vem 

 

Uppföljning av överenskommelsen och årlig redovisning  

Överenskommelsen om hantering av brukarens privata medel ska följas upp en gång per år 
eller vid förändrat behov.  

Kassablad och kvitton ska redovisas för brukaren, eller dennes företrädare, minst en gång per 
år eller vid begäran. Motsvarade gäller om överenskommelse om hantering av privata medel 
upphör. Redovisningen godkänns av brukaren, eller dennes företrädare, på blankett 
”Godkännande av redovisning av privata medel”. Kopia av den godkända redovisningen ska 
scannas in i personakten i Treserva.  
 

Kassaansvariga ansvarar för att: 

• Initiera redovisning minst en gång per år till brukaren eller dennes företrädare 
• Ansvarig enhetschef får en kopia på godkänd redovisning 

 

Enhetschef för verksamheten ansvarar för att: 

• Den godkända redovisningen scannas in i personakten i Treserva 
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Om privata medel försvinner 

Vid misstanke om stöld eller andra oegentligeter vid hantering av privata medel ska detta 
polisanmälas. Det är den som utsatts för brottet, eller dennes anhörig/legal företrädare, som i 
första hand ska polisanmäla händelsen. Verksamheten kan inte, med anledning av sekretess, 
själv göra polisanmälan. Personal kan vara brukaren behjälplig med att göra en polisanmälan.  

Personal som upptäcker, eller får information av brukaren eller annan person, att privata 
medel som verksamheten ansvarar för, har försvunnit ska rapportera händelsen som en 
avvikelse samt bocka i lex Sarah. Enhetschef ska meddela socialt ansvarig samordnare som 
ansvarar för utredning av händelsen.  

Då brukarens privata medel enbart hanteras av personal i verksamheten, och en skriftlig 
överenskommelse finns, ska ansvarig verksamhet ersätta brukaren för de privata medel som 
försvunnit. För rätt hantering av utbetalning ska enhetschef kontakta speciellt utsedd ekonom 
inom vård- och omsorgförvaltningens stabsenhet, för instruktion om utbetalning. 

Kontroll av privata medel 

Enhetschef för verksamheten ska årligen kontrollera att verksamhetens hantering av brukarnas 
privata medel följer denna riktlinje. Efter att enhetschef har genomfört kontrollen ska 
enhetschef dokumenteras i brukarens sociala journal att kontroll är genomförd. Enhetschef 
kontrollerar följande: 

• Att eventuell kontantsumma stämmer överens med redovisning 
• Att in- och utbetalningar bokförs på kassablad 
• Att kvitton numreras och signeras samt tydligt visar vad som är inhandlat och av vem 
• Att privata medel förvaras på ett betryggande sätt  

Stödjande dokument för hantering av privata medel 

• Godkännande av redovisning av privata medel 
• Information till brukaren om privata medel 
• Kassablad kontanter 
• Kassablad kort 
• Kvittens gällande överlämning av privata medel 
• Kvitto kontanthantering vid inköp 
• Överenskommelse kassaansvarig 
• Överenskommelse om hantering av privata medel 


