
 

 

  Privata medel
Till dig som behöver hjälp med dina privata medel 
Vård -och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17   Postadress: 431 82 Mölndals stad
031-315 10 00   www.molndal.se
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Här är information om hur Mölndals stad hanterar brukares privata 
medel för verksamheter inom vård- och omsorg. Med privata medel 
menas kontanter, betalkort, livsmedelsaffärskort samt olika typer av 
elektroniska betaltjänster.

Så långt som det är möjligt ansvarar du själv för din egen ekonomi. Om 
du behöver hjälp ska du i första hand vända dig till en anhörig. En god 
man kan också vara behjälplig. Om ovanstående inte är möjligt kan 
personal inom utförarverksamheten hjälpa till. De privata medel som 
verksamheten hjälper dig med har endast utsedd kassaansvarig tillgång 
till.

Rekommendationer 
 Hantering av kontanter ska så långt som det är möjligt minimeras
 För inköp i matvaruaffär används helst livsmedelsaffärskort
 För inköp på apotek kan ansöka om kontokredit göras
 Fakturering ska efterfrågas vid till exempel bokning av frisör, 

fotvård och liknande
 Vid vårdbesök ska vårdgivaren skicka faktura
 Löpande fasta utgifter ska hanteras av företrädare
 Återkommande regelbundna kostnader/inköp bör skötas via 

autogiro eller faktura

Överenskommelse
En skriftlig överenskommelse krävs för att personal ska kunna hjälpa dig 
med alla typer av privata medel. Överenskommelsen görs mellan dig eller 
eventuell företrädare samt ansvarig enhetchef för utförarverksamheten. 

Av överenskommelsen ska följande framgå:

 Vilka delar som överenskommelsen avser
 Vad medlen i huvudsak ska användas till och eventuella 

begränsningar
 Maxbelopp för kontanter, högst 2000 kr
 Vem i personalen som är kassaansvarig

Betalkort/livsmedelsaffärskort
Personal får inte använda bankomatkort/livsmedelsaffärskort för att ta ut 
kontanter. Detta får företrädare bistå med alternativt kan du ansöka om 
ledsagning till bankomat.

Som betalmedel kan betalkort/livsmedelsaffärskort och en kod användas 
istället för kontanter. Detta gäller under förutsättningen att:

 Du själv eller din företrädare sätter in pengar på kortet
 Att max 2000 kr finns som innestående belopp

Redovisning 
Vid överlämning av kontanter eller betalkort/livsmedelsaffärskort får du 
ett kvitto på detta signerat av kassaansvarig.  

Alla kvitton sparas och alla in- och utbetalningar redovisas på ett 
kassablad. Kvitton och kassablad redovisas för dig eller din företrädare 
en gång per år eller vid begäran.  

Om privata medel försvinner 
Om privata medel skulle försvinna är du själv ansvarig att polisanmäla 
detta. Förvaltningen utreder själv händelsen inom ramen för lex Sarah. 
Förvaltningen ersätter dig för förlorade privata medel som verksamheten 
ansvarat för, förutsatt att endast personal inom utförarverksamhet 
hanterat dessa. 


