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Ledningssystem för kvalitet 

Äldreförvaltningen 

Ronneby Kommun 

Ärende: 

Hantering av privata medel 
Vård- omsorgsboende och  

ordinärt boende 

Datum: 

2018-10-29 
Ersätter datum:: 

Samtliga tidigare 

rutiner i ärendet  
 

Flik:  
Ansvarig: 

Förvaltningsschef 
Handläggare: 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

 

 

 

Omfattning: Enhetschefer och Kontaktpersonal Vård- omsorgsboende och ordinärt boende. 

___________________________________________________________________________ 

 

Allmänt 

I största möjliga utsträckning ska den enskilde själv vara ansvarig för sina privata medel.  

Många saknar dock förutsättningar att göra det vilket innebär att närstående, god man eller 

förvaltare ansvarar för den enskildes ekonomi. Den enskilde kan få hjälp av personal att göra 

inköp och ta hand om en mindre summa.  

 

Om personal ska vara behjälpliga att ta hand om privata medel beskriver denna rutin hur detta 

ska gå till på ett säkert sätt så att verksamhetens ansvar är tydligt.  

 

För att kunna stötta den enskilde med privata medel ska det hanteras genom en skriftlig 

överenskommelse. Privata medel och lösa föremål som den enskilde väljer att ha vid sidan av 

denna överenskommelse kan verksamheten inte ta ansvar för.  

 

Behov av god man/förvaltare 

Om den enskilde inte själv kan hantera sina privata medel och om ingen anhörig finns som 

kan ombesörja detta kan den enskilde ansöka om god man hos Överförmyndarnämnden. 

Personal i verksamheten kan vara behjälpliga att stötta den enskilde att skicka en ansökan om 

god man. Personal inom Äldreförvaltningen får inte skriva på eller bevittna fullmakter eller 

andra handlingar. 

 

Skriftlig överenskommelse  

När personal ska stötta den enskilde med privata medel ska en överenskommelse skrivas med 

den enskilde och dennes företrädare om sådan finns.  

 

Om den enskilde inte vill ha hjälp men använda värdeskåpet ska detta skrivas in i 

verksamhetssystemet under Personuppgifter, Uppgifter person, Övriga uppgifter. 

 

Ansvar 

Samtliga medarbetare inom Äldreförvaltningen ansvarar för att rutinerna kring privata medel 

följs.  

Enhetschef ansvarar för att personal känner till och har kunskap om den verksamhetsspecifika 

rutinen.  

Kontaktpersonal ansvarar för att frågan tas upp med den enskilde i samband med 

välkomstsamtal.  

Personal på vård och omsorgsboende kan högst ansvara för 500 kr kontant eller på ett 

bankkort med motsvarande summa. Undantag kan ske i specifika fall.  

Personal i hemtjänst kan högst ansvara för 3000 kr som finns på ett ICA-kort eller bankkort. 

Personal i hemtjänsten ska inte hantera kontanter. 
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Kvittera kontanter och betalkort 

Kvitto på mottagna pengar ska alltid lämnas till den enskilde/anhörig/god man/förvaltare. 

Kopia på kvittensen ska sitta i den enskildes pärm. Mottagna pengar ska omgående läggas i 

ett låsbart skåp/skrin eller liknande i den enskildes bostad. Summan som mottagits ska skrivas 

in på redovisningsblankett.  

 

Förvaring av betalkort och pengar 

I de fall den enskilde själv inte kan ansvara för sina pengar ansvarar kontaktpersonal för dem. 

Pengar och betalkort/ICA-kort ska förvaras i låst utrymme. Kod till betalkort/ICA-kort ska 

inte ligga tillsammans med kortet när det inte förvaras i låst utrymme.  

 

Om kort används och det tappas bort ansvarar den personal som är i tjänst och upptäcker detta 

att utan dröjsmål se till att kortet spärras genom att kontakta den enskilde/anhörig/god 

man/förvaltare. 

 

Redovisning av inköp 

Blankett Redovisning av förvaltade medel ska användas vid all hantering av kontanter eller 

betalkort/ICA-kort. Kvitton ska numreras, fästas på löst blad och sättas in i den enskildes 

pärm tillsammans med redovisning. Vid varje tillfälle kontrollräknas de kontanta medlen så 

att det stämmer med summan som står på redovisningen.  

 

Avstämning och uppföljning av redovisningen 

Avstämning sker vid varje månadsskifte av kontaktpersonal och en annan personal. Om 

frågetecken kommer vid avstämning informeras enhetschefen. Avstämningen signeras med 

datum och namn på redovisningsblanketten. 

Enhetschef ska två gånger om året genomföra stickprovskontroller.  

 

Avslut/redovisning av privata medel 

Kontaktpersonal tillsammans med den enskilde/anhörig/god man eller förvaltare går igenom 

redovisning helst en gång per månad. Om detta inte sker ska det ske en gång per kvartal. Båda 

parter signerar med datum och namn på redovisningsblanketten som används vid inköp. Om 

den enskilde flyttar, avslutar sitt bistånd eller avlider ska kontaktpersonal tillsammans med 

annan personal göra en avstämning samt redovisa detta till den enskilde/anhörig/god 

man/förvaltare.  
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