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Hantering av privata medel och värdesaker för boende inom 

hemvården och i särskilda boendeformer för äldre 

 Särskilda regler finns för personer med psykiskt funktionshinder 

och för personer med utvecklingsstörning/autism, boende i 

gruppbostad. 

 

Huvudregel 

Som huvudregel gäller att den enskilde i största möjliga utsträckning själv skall 

handha och ombesörja förvaltning och förvaring av sina privata medel och övriga 

tillgångar. I särskilt boende ska enskilde i största möjliga utsträckning göra de 

inköp som behövs.  

I andra hand bör anhöriga, godemän eller förvaltare ombesörja dessa angelägen- 

heter. Den enskilde och dennes anhöriga bör informeras på lämpligt sätt om detta.  

Personalen ansvarar inte för pengar och andra värdesaker som den enskilde själv 

har hand om i särskilt boende. 

I vissa fall är det uppenbart att den enskildes hälsotillstånd kräver att 

boendeenheten tillfälligt tar hand om och förvarar penningmedel ”fickpengar”, 

värdehandlingar eller andra tillhörigheter åt denne. 

Om anhöriga av olika skäl inte kan lämna erforderligt bistånd skall enheten 

anmäla till överförmyndaren om att god man eller förvaltare bör förordnas. Vår 

personal får endast i undantagsfall förordnas som god man eller förvaltare. 

Vår personal, i egenskap av personal, får inte mot fullmakt handha den boendes 

medel. 

Stor restriktivitet gäller angående förvaring av värdehandling. Vid mottagande av 

värdehandling skall förvaringsavtal upprättas.  
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Förordnande av god man eller förvaltare 

Nämnden är, enligt socialtjänstförordningen 5 kap, § 3 samt enligt SFS  

1993:387 15 § 6 punkten (LSS), skyldig att i vissa fall anmäla behov av god 

man eller förvaltare. 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller 

liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom 

eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna om 

godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan 

samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes 

tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (Föräldrabalken 11:4). 

Ansökan om förordnande av god man och förvaltare sker genom överförmyndaren 

i kommunen. 

 

”Fickpengar”i särskilt boende 

Som en serviceåtgärd kan enheten genom tillfällig förvaring ta hand om 

”fickpengar” till ett maximalt belopp av 1000 kronor. Förvaringsavtal skall 

tecknas med den boende. Uttag och insättningar skall bekräftas av ansvarig 

personal samt om möjligt av den enskilde. Enheten ansvarar i detta fall för de 

omhändertagna pengarna. 

 

Dödsfall i särskilt boende 

Om den enskilde avlider skall hans ”fickpengar” överlämnas till den som 

företräder dödsboet. 

Avtalet skrivs under av företrädaren för dödsboet.  

 

Värdepost i särskilt boende 

Adresserad värdepost till den enskilde skall överlämnas till denne. Personalen 

skall ej ta emot eller ta hand om dylika värdehandlingar. 

 

Rättsliga påföljder vid brott 

Den som förskingrar begår brott mot gällande lagstiftning. Straffet i sådana fall 

kan bli fängelse upp till 2 år, och om brottet är att anse som grovt upp till 6 år. 

Vidare gäller fullt ut vad i kollektivavtal stadgas i liknande situationer. Vid 

upprepade eller grova förseelser kan även uppsägning eller avskedande bli 

aktuellt. 
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Sammanfattande rutiner kring den enskildes pengar och värdesaker 

1. Den enskilde ansvarar och skall själv ta hand om sina pengar, bankböcker och 

andra värdesaker och själv göra de inköp som behövs samt svara för sina 

ekonomiska transaktioner.  

2. De ekonomiska transaktioner som den enskilde inte själv klarar av skall 

ombesörjas av anhörig via fullmakt, god man eller förvaltare. 

3. Om den enskilde så önskar kan tillfällig förvaring av ”fickpengar”,  

max 1000 kronor, ordnas genom enhetschefens försorg. Ett förvaringsavtal 

skall undertecknas av den boende eller av dennes anhörige, god man eller 

förvaltare.  

4. Förvaringsavtalet, med anteckning om insättningar och uttag, används som 

redovisning för den enskildes ”fickpengar”.  

5. Inköp som görs för den enskildes räkning skall redovisas mot kvitto. 

6. Enheten ansvarar för de i förvaringsavtalet omhändertagna värdesakerna. 

7. ”Fickpengar” som förvaras åt den enskilde skall förvaras i värdeskåp eller 

motsvarande och i övrigt hanteras enligt gällande säkerhetsrutiner. 

8. Om möjligt skall varje enskildes ”fickpengar” förvaras åtskilt i en 

bankvärdepåse eller motsvarande. 

9. När ”fickpengarna” förbrukats och nytillskott behövs skall dessförinnan 

förbrukade medel redovisas för anhörig, god man eller förvaltare. 

10.När den boende skrivs ut eller flyttar avslutas förvaringsavtalet genom att den 

enskildes tillhörigheter mot kvittens återlämnas. 

11.Om den enskilde avlider skall ”fickpengar” (motsvarande) överlämnas till den 

som företräder dödsboet och förvaringsavtalet avslutas. 

12.Vid misstanke om brott (stöld, förskingring m m) anmäls detta till överordnad, 

som har att göra polisanmälan. 

 

OMVÅRDNADSFÖRVALTNINGEN 

 

 

 

Lennart Hagberg 

Omvårdnadschef 

 


