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Riktlinjer för hantering av privata medel 
inom ordinärt boende. 

 

1. Allmänt  
Huvudregeln är att den enskilde som får kommunalt stöd i form av hemtjänst, i största möjliga 

utsträckning själv ska svara för sin privata ekonomi och värdeföremål. Personal inom vård 

och omsorg ska inte ansvara för eller utföra ekonomiska transaktioner åt kund som t ex att 

betala räkningar. Kunden ska hänvisas till att ge fullmakt till någon anhörig eller annat 

ombud. Om den enskilde eller dennes anhöriga inte har möjlighet att ta hand om den egna 

privata ekonomin ska god man/förvaltare utses. Personal kan vara behjälplig att hjälpa tll med 

ansökan om god man/förvaltare. Avsedd blankett som finns på kommunens hemsida ska då 

användas. 

3. Inköp med medlemskort/ kundkort  
När personal utför insatsen inköp åt kund ska i första hand medlemskort/kundkort (t.ex. 

Icakort eller Medmerakort) användas förutsatt att ingen kredit är kopplad till kortet. I 

undantagsfall kan personal hantera kontanter. Även registrering av medlemskort/kundkort för 

att utnyttja rabatter eller få poäng på inköpet är tillåtet förutsatt att kortet inte är kopplat till 

kredit.  Personal inom vård och omsorg får inte hämta ut kontanter med hjälp av 

medlemskort/kundkort.  

4. Redovisning  
En kund som bara behöver viss hjälp med att hantera sina kontanta medel svarar själv för att 

kontrollera återredovisade varor, kvitton och kontanter. Personal ska alltid kvittera mottagna 

kontanter samt återredovisa kontanter samt varor.  

Anvisning  

När kund får hjälp med inköp ska personalen kvittera mottagandet av kontanter samt begära 

en kvittens av kunden vid återredovisning av inköpta varor, kvitton samt resterande kontanter.  

Detta sker genom ett kvittensblock, kvittensblocket tillhandahålls av Strängnäs kommun.  

När personal tar emot pengar för att handla ska originalet, kvitto nummer ett lämnas till den 

som lämnar pengarna. Kvitto nummer två skall behållas av personalen som ansvarar för att 
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kvittot förvaras i kundens akt. När personal återlämnar varor och växel ska även detta 

kvitteras. Originalet lämnas till den som ska få tillbaka pengarna tillsammans med 

inköpskvittot. Personal behåller kvitto nummer två från kvittensblocket och ansvarar för att 

det förvaras i kundens akt.  

Om pengar saknas och summan inte överensstämmer med angiven summa i kvittensblocket 

skall detta omedelbart noteras och enhetschef informeras. Följ rutin ”Vid misstanke om brott 

mot kund”. 

   

Kunden ansvarar för sin kvittens på utlämnandet och personalen ansvarar för sin kvittens som 

ska förvaras i kundens akt. 

5. God man / förvaltare 
Om den enskilde behöver hjälp att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller 

sörja för sin person kan den enskilde ansöka om god man eller förvaltare. Den som har god 

man behåller sin egen rättsförhandlingsförmåga. Förvaltare övertar däremot 

rättsförhandlingsförmågan för den enskilde. 
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