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 Rutiner för hantering av privata medel 
   

 

  

Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområde 

 

Person med insats genom omsorgsförvaltningen som inte klarar att på egen hand 

sköta sin ekonomi - betala räkningar, hantera pengar för dagligt bruk, mm - kan 

förvaltningen hjälpa med hantering av privata medel enligt dessa riktlinjer, om 

behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

Lagstiftning och information 

 

Kommunallagen och intern kontroll  
Av kommunallagen framgår att styrelser och nämnder ska ha kontroll över sin 

verksamhet och ekonomi. Detta innebär att det är styrelser och nämnder själva, 

som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 

verksamhet och ekonomi samt att det finns säkra rutiner, som förhindrar 

förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande.  

 

Kommunal redovisningslag (KRL), Rådet för kommunal redovisning  
Redovisning av privata medel behandlas utanför kommunens redovisning. Det är 

personal anställd av kommunen som bistår med hanteringen av den boendes 

pengar och enligt kommunala redovisningslagen ska god redovisningssed gälla.  

Rådet för kommunal redovisning har genom sin normgivning, i information  

dec 2000, arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed och 

normer för hanteringen av medel för annans räkning . Normerna kan 

sammanfattas med 

En ekonomisk händelse i kommunen har inträffat när kommunen eller 

företrädare för kommunen som ett led i sin tjänsteutövning mottagit respektive 

utbetalt pengar för annans räkning. Där av följer också kravet på grundbok-

föring och någon form av huvudbokföring.  

För att säkerställa god redovisningssed och kontroll när det gäller hantering av 

privata medel för annans räkning ska 

  

 in- och utbetalningar styrks med verifikationer  

 

 huvudbokföring ske på separata balanskonton eller i ett sidoordnat system  

 

 redovisning i ett sidoordnat system framgå av kommunens beskrivning och 

dokumentation av redovisningssystemet  
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 avstämning av sidoordnad redovisning med huvudbokföring ske senast i 

samband med framtagande av bokslut  

Omsorgsnämndens principer för hantering av privata medel 

 

 Omsorgsförvaltningens personal, kontaktmän, ska vid behov medverka i 

hantering av privata medel, men i första hand ska man försöka finna andra 

vägar. Hanteringen ska vara ett komplement till andra möjligheter för 

ekonomisk förvaltning, t ex anhöriga, banker eller god man/förvaltare. 

 

 Insatsen förvaltning av privata medel ska dokumenteras i kundens akt i 

gällande verksamhetssystem. 

 

 Uppdraget att hantera privata medel är ett ansvarsfullt åtagande och är 

personligt till den som får det. Att genom fullmakt förvalta någons medel är 

att betrakta som en service. Inte i något fall får erbjudandet uppfattas som ett 

villkor i vård och omsorg. 

 

 Uppdraget att förvalta privata medel ska alltid vila på en skriftlig 

överenskommelse. Fullmakt ska upprättas som tydligt beskriver uppdraget, 

bilaga 2. 

 

 Fullmakt i original förvaras hos enhetschef och kopia ska finnas i kundpärm. 

 

 Fullmakten får omfatta maximalt två år. 

 

 Om fullmakt upprättas av kunden förutsätter det att kunden själv ska kunna 

granska hur fullmakten används. I annat fall ska fullmaktsgivare vara utsedd 

legal företrädare.  De olika förvaltningsformer som kan förekomma framgår 

av bilaga 1. 

 

 Omfattningen av kontaktmannens hantering av privata medel ska begränsas 

till summor som krävs för dagliga privata utgifter och för social träning.  

För boende i särskilda boendeformer får summan som hanteras av kontakt-

man högst uppgå till 3 000 kronor. Därutöver får medel för gemensam mat-

/hushållskassa hanteras av personal, i enlighet med fastställda riktlinjer. För 

kontaktmän, för personer med personlig assistans, medges att summan för 

hantering av privata medel inklusive matkostnader får uppgå till 5 000 kr.  

 

 

 För boende på äldreboende där utgifterna är begränsade är huvudregeln att 

kontanter överlämnas till kontaktmannen. Endast om avståndet är långt 

mellan kund och anhörig/legal företrädare kan konto accepteras. 

Däremot kan fullmakt ges för kontaktmän till boende i gruppboende och 

personer med insatsen personlig assistans, att disponera konto, med eller utan 

kort, i bank eller affär ex Coop. På samtliga uttagskvitto ska noteras vem som 

gjort uttaget. Om konto ingår i uppdraget ska kontoutdrag överlämnas från 

god man till kontaktman för avstämning.  

Det ska alltid framgå av fullmakten vilka konto och kort som kontaktmannen 

disponerar. 
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 Kontanter och kort som förvaltas enligt ovan, kassabok och verifikationer ska 

förvaras säkert, dvs i låst utrymme (värdeskåp) i huvudmannens bostad eller 

på annan säker plats och till vilket endast kontaktman och ansvarig 

enhetschef har tillgång.   

 

 Kontaktmannen ska vara tillsvidareanställd eller inneha ett längre vikariat 

(>6 mån). Enhetschef ansvarar för att utse ersättare vid kontaktmannens 

frånvaro. 

 

 Samtliga av omsorgsförvaltningen upprättade kassaböcker för privata medel 

och matkassor, utgör räkenskapsmaterial och ska sparas och arkiveras hos 

kommunen enligt gällande dokumenthanteringsplan. Verifikationerna 

tillhörande förvaltningen av privata medel tillhör huvudmannen och 

återlämnas efter kvittens i kassaboken till fullmaktsgivaren.      

 

 

Kontaktmannens uppgifter 

 

Merparten av den ekonomiska hanteringen ska skötas av anhörig eller legal 

företrädare. Hit hör alla mer omfattande utbetalningar såsom bostadskostnader, 

vårdavgifter, försäkringar, mm. Hit hör också bevakning av kundens 

ekonomiska rätt, t.ex. kontroll gentemot förvaltningens förbehållsbelopp.  

Anhörig/legal företrädare bevakar också inkomster eller bidrag såsom 

bostadsbidrag, socialbidrag och annat. 

På uppdrag av anhörig eller legal företrädare kan kontaktmannen ha hand om 

pengar för dagliga utgifter såsom ”fickpengar”, medel till läkarvård och medicin, 

vanligt förekommande resor, hårvård och liknande. Kontaktmannen är 

redovisningsskyldig. 

 

Omsorgsförvaltningens kassabok för privata medel, ska föras i tidsordning för 

varje enskild omsorgstagares inkomster och utgifter. Redovisning för gemen-

samma matkassor förs i särskild framtagen kassabok. Bokföring ska ske senast 

påföljande arbetsdag. Konkreta bokföringsanvisningar framgår av kassabok. 

Vid mottagande av pengar ska kvitto på inbetalat belopp lämnas till inbetalaren. 

Kvittot ska vara påskrivet både av mottagaren (kontaktman eller annan anställd) 

och av den huvudansvarige som överlämnat pengarna. Huvudansvarig erhåller 

kopia på kvittensen. 

Till varje händelse skall finnas verifikation som numreras löpande med början på 

nr 1, för varje kalenderår. Verifikationen ska finnas som styrker utgiften eller 

inkomsten, ex kassakvitto.  

Ut- och inbetalningar ska regelbundet summeras till saldokolumnen. Den som 

bokför transaktionen ska signera i avsedd kolumn i kassaboken. 

Utbetalningar som inte kan verifieras med kvitto ska bokföras och signeras av 

kontaktmannen och vid summor över 100 kr också av annan i händelsen insatt 

person. I dessa fall ska en egen verifikation upprättas som beskriver kostnaden. 

Muntliga uppdrag som inte ingår i fullmakten, men som trots det måste utföras 

ska noga dokumenteras i anslutning till kassaboken. 

Om sidbyte görs ex för ny månad ska tomma rader spärras. 
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Kassabok behöver inte förnyas årligen, men nytt års bokföring ska starta på ett 

nytt uppslag. 

 

 

 

Redovisning till anhörig/legal företrädare 

 

Redovisning till anhörig/legal företrädare ska göras minst var sjätte månad eller 

oftare efter behov och önskemål. Verifikationerna återlämnas till anhörig/legal 

företrädare efter det att denna granskat bokföringen  och kvitterat mottagandet 

av verifikationerna i kassaboken. 

Däremot utgör kassaboken kommunens räkenskapsmaterial och ska därför   

förvaras hos kommun i 10 år. 

 

Personalens ansvar i samband med medelshantering 

 

En kontaktman som förvaltar medel förutsätts vara väl förtrogen med 

förvaltningens riktlinjer för hantering av privata medel. Enhetschef ansvarar för 

nödvändig information. 

 

 Kontaktman ska genast rapportera till enhetschef om det uppkommer 

differenser mellan redovisning och kontanter, eller det konstateras andra 

fel i redovisningen. 

 Kontaktman eller enhetschef ska rapportera brister i utförande av 

godmanskap, liksom ytterligare behov av stöd i ekonomiska frågor till 

överförmyndaren. För brister i godmanskap finns en framtagen blankett 

för rapportering. 

 Enhetschef ansvarar för anmälan enligt Lex Sara vid stöld eller 

förskingring av kunds medel. 

 

Kontaktmannens roll som medhjälpare till anhöriga eller god man fråntar inte 

kundens eget ansvar för sin ekonomi.  För kundens uttag på egna konton är 

endast kunden ansvarig.  

 

Kontroll 

 

Enhetschef ansvarar för löpande kontroll minst var sjätte månad och övriga 

kontroller efter behov, av medelsförvaltningen. Kontrollen ska omfatta fullmakt, 

avstämning av kassabok mot verifikationer och kontroll av kontantbehållning 

samt förvaring. Om kontaktmannen disponerar bankkonto ska även kontoutdrag 

stämmas av. 

 

Årlig internkontrollplan kan omfatta ytterligare kontroller. 

 

Brister och fel som upptäcks ska rapporteras till närmaste chef och 

omsorgsnämnden. 

 

Omsorgsförvaltningens personal dokumenterar genom underskrift i kassaboken 

att och för vilken period kontroll har skett. 
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Upphörande av uppdrag att hantera privata medel 

 

Vid upphörande av uppdrag att hantera privata medel p g a dödsfall ansvarar 

enhetschef för att kvarstående medel och verifikationer överlämnas till någon av 

dödsbodelägarna som kvitterar mottagandet i kassaboken. Detta framgår av 

Omsorgsförvaltningens rutin angående dödsboärenden i verkställighets-

handboken. 

 

Upphör uppdraget av annan orsak sker återredovisning till den som lämnat 

fullmakt för uppdraget. 
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Förvaltningsformer       Bilaga 1 

 

1. Förvaltning i samarbete med maka/make. 

2. Förvaltning i samarbete med annan anhörig än make/maka. 

3. Förvaltning i samarbete med god man/förvaltare (legal företrädare) 

4. Fullmakt från enskild person 

5. Förvaltning i samarbete med föräldrar till underåriga 

 

1. Förvaltning i samarbete med maka/make 

 

Makar kan i vissa fall, t.ex. vid sjukdom, företräda varandra i ekonomiska 

angelägenheter i enlighet med äktenskapsbalken.  

Det innebär att den friska maken kan utfärda fullmakt för handhavande av den 

sjukes penningmedel att användas till den sjukes dagliga utgifter. Detta gäller 

naturligtvis inte om samlevnaden upphört eller om annan legal företrädare 

tillsatts. Om makar flyttar isär på grund av den ene makens flytt till särskilt 

boende gäller reglerna som om makarna fortfarande var sammanboende.  

 

Instruktion för kontaktmannen är densamma som nedan under förvaltning i 

samarbete med god man/förvaltare. 

 

2. Förvaltning i samarbete med annan anhörig än make/maka. 

 

Det förekommer inte sällan att barn och andra nära anhöriga sköter 

huvudmannens ekonomiska transaktioner med hjälp av fullmakt. Så länge det är 

helt klart att huvudmannen är medveten om fullmakten och dess innebörd kan 

ekonomiska transaktioner ske i enlighet med de för god man/förvaltare. 

När det emellertid framstår som tveksamt om huvudmannen på grund av ålder 

eller sjukdom är medveten om fullmaktens innebörd ska anmälan om god 

man/förvaltare göras. Barn företräder inte sina föräldrar juridiskt/ekonomiskt 

såsom makar kan göra.  

 

Inte sällan har en syskonskara olika uppfattning om hur vård och ekonomi ska 

skötas för en åldrande förälder eller för annan närstående. Det är viktigt att detta 

förs fram till överförmyndaren i samband med anmälan om god man/förvaltare. 

 

3. Förvaltning i samarbete med god man/förvaltare 

 

Omsorgsförvaltningen är enligt lag skyldig att anmäla till överförmyndaren om 

någon behöver god man för att bevaka sina intressen av juridisk, ekonomisk eller 

personlig art. (Socialtjänstförordningen 5 kap.3 § och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade 15 §.)  

Grund för att få en god man kan vara sjukdom, hämmad förståndsutveckling, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande. Om den som uppenbart är i behov av 

legal företrädare motsätter sig detta kan tillsättning ske med tvång, ev. i form av 

förvaltare. Tingsrätten är den instans som beslutar om legal företrädare.   
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Förvaltningen ska till överförmyndaren anmäla eventuella missförhållanden 

rörande den gode mannen och om behov av god man inte längre finns. 

När god man förordnats innebär detta att kontaktmannen i juridiska och 

ekonomiska ärenden får sina uppdrag av denne. 

Förvaltningens personal får inte i något fall begära fullmakt av kund som har 

god man/förvaltare - inte ens för mindre transaktioner. Ett godmanskap innebär 

inte att kunden förlorar sin rättsliga handlingsförmåga, men det faktum att god 

man tillsatts innebär att kunden i denna typ av frågor är beroende av råd och stöd 

av god man.  

Den gode mannen arbetar på uppdrag av huvudmannen; man kan som personal 

som regel förutsätta att samförstånd om de ekonomiska frågorna finns mellan 

dessa båda. Då det är uppenbart att så inte är fallet och detta inte är tillfälligt 

eller av mindre vikt ska detta redovisas skriftligt till överförmyndaren. 

4. Fullmakt från den enskilde

Fullmakt från enskild förutsätter att denne är fullt medveten om vad en fullmakt 

innebär och har förmåga att på egen hand bedöma om fullmakten handhas på 

korrekt sätt. Den som lämnat fullmakten disponerar fortfarande sina pengar och 

fullmakten kan när som helst sägas upp.  

Hur fullmakten sköts ska redovisas regelbundet för kunden efter dennes 

önskemål, dock minst en gång i halvåret. I kassaboken signerar kunden med 

angivande av datum att redovisning skett på ett korrekt sätt. När uppdraget är 

slut ska slutredovisning ske inom 14 dagar till kunden, till utsedd god man/ 

förvaltare eller till dödsbo. 

Det är viktigt när man arbetar utifrån fullmakt från en kund att vara observant på 

om kundens psykiska hälsa försämras så att denne inte längre kan kontrollera 

förvaltningen som det ursprungligen var tänkt. Att utnyttja en fullmakt under 

sådana omständigheter kan inte betraktas som handlande i god tro utan kan leda 

till ansvar. 

5. Förvaltning i samarbete med föräldrar till underåriga

Biologiska föräldrar företräder sina barn (under 18 år) i ekonomiska, juridiska 

och personliga frågor. För barn som inte har biologiska föräldrar utser 

tingsrätten särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare som har samma 

skyldigheter mot barnet som biologiska föräldrar. I vissa fall kan barn få god 

man, t.ex. ensamma flyktingbarn. På uppdrag av ett barns legale företrädare kan 

kontaktman förvalta medel för barnet. Detta uppdrag handhas på samma sätt 

som uppdrag i samarbete med god man/förvaltare.  
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Fullmakt för hantering av privata medel Bilaga 2 

Kontaktmannen 

......................................................................................................................personnummer..................... 

och i förekommande fall vice kontaktmannen 

.......................................................................................................................personnummer……………. 

får härmed fullmakt / i uppdrag att för 

.......................................................................................................................personnummer..................... 

räkning förvalta privata medel  omfattande ……..............................................................kronor 

(maxbelopp för kassabehållning) 

Konto finns  hos ………………………………………………………....(bank el företag) 

Betal- eller uttagskort finns hos     …………………………………….....(bank el företag) 

Summan ska användas till dagliga privata utgifter och till social träning enligt följande: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

Förvaltningen avser tiden from.......................................tom....................................................... (*). 

och kan återkallas när någon av parterna så önskar. 

*) fullmaktstid max 2 år 

Redovisning till uppdragsgivaren ska ske minst var 6:e månad eller när denne så önskar. Förvaltningens 

riktlinjer för förvaltning av privata medel ska tillämpas.  

Kristianstad den ...................................... 

Uppdragsgivare: 

................................................................................................................ 

Om uppdragsgivaren är annan än den uppdraget avser anges relation: 

 Make/maka  Annan person med fullmakt  (relation………………………..)

 God man 
Förvaltare

   För annan person ska kopia på fullmakt och för god man och förvaltare kopia på registerutdrag 

 finnas som bilaga till fullmakten  

Ovanstående uppdrag accepteras: 

................................................................................................................ 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: ....................................................................................... ................. 

................................................................................................................ 




