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2014-11-11 

Dnr 2014/80 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. Motion
ären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur beta!-/kreditkort ska hanteras för 
kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för såväl kommu
nens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver ska hantera 
brukares betal-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar deras kon
tanter. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/199/1, svar på motion 
Bilaga KS 2014/199/2, yttranden från medborgarkontoret och vård- och 
omsorgsnämnden VON§ 36 
Bilaga KS 2014/199/3, motion 
Ledningsutskottets beslut 2014-10-21, § 207 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag: 

kommunfullmäktige 

15[36) 



2014/199/1 l (2) 
2014-09-22 

DIARIENR: 2014/80 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp SALfKOMfvlUN 

Komnlunstyrelsens förvaitning 

Ink. 2014 -10- l 4 

Svar på motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att det tas fram ett regelverk för hur betal-/kreditkort ska 
hanteras för kommunens brukare för att minska de problem som kan uppstå för 
såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och med att man framöver 
ska hantera brukares beta!-/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
deras kontanter. 

Motionären skriver att bankerna arbetar för att få bort kontantanvändandet vilket 
kan medföra praktiska och formella problem om kommunens omsorgspersonal ska 
använda brukares beta!-/kreditkort då de är personliga. Om brukaren uppger sin 
personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion att koden är 
personlig och får inte uppges till någon annan. Skulle kortet senare missbrukas med 
hjälp av koden tar banken inget ansvar. Detta innebär att kommunen bör ta över 
ansvaret för kortet som brukaren vanligtvis har. 

Vård- och omsorgsnämnden och medborgarkontoret har yttrat sig över motionen. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden är att kontanter tas 
ut från brukarens konto. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller förvaltare och i 
vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst utrymme på boendet 
som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs över insättningar och 
uttag av kontanta medel. En fördel med detta system är att banksekretessen 
bevaras, att endast en begränsad summa pengar tas ut från brukarens konto samt 
att boendet ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om extra inköp behövs göras. Personalen 
på boendena får extra administrativt arbete med bokföring och att uppmana andra 
att fylla på kontantkassan. Kontanter är också stöldbegärlig egendom och medför 
kostnader i form av säkerhetsrutiner på boendena. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen hanteras såväl brukares kontanter som kort, 
främst inköpskort hos olika butikskedjor. Dessa handhas av omsorgspersonal inom 
de olika verksamheterna samt av privata tjänsteföretag som har avtal med 
kommunen enligt LOV (lagen om valfrihet) för att utföra inköp. 

Inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet finns arbetsrutiner som innebär 
att omsorgspersonal ska undvika att hantera kontanter i möjligaste mån och att man 
försöker få brukarna att skaffa inköpskort Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde för större möjlighet att i 
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Kommunstyrelsen 

efterhand kontrollera vad som köpts på kortet. På detta sätt kan omsorgspersonal 
skyddas från missförstånd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, 
då denne lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot 
kortföretaget. 

Det är nödvändigt att ha en enhetlig rutin gällande hantering av nya 
betalningsmedel i samhället. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2014-03-13, VON§ 36, att uppdra till 
Förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen att upprätta en enhetlig 
rutin för hantering av enskildas inköpskort inom vård- och 
omsorgsverksamheterna. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att motionen är bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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SALA ~g.MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 

Ink. 2014 -10- j 4 

YTTRANDE 

Motion om skydd för omsorgstagares pengar 
Mårten Öhrström (C) har inkommit med rubricerad motion. Motionären föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för hur betalkort och 
kreditkort ska hanteras framöver för kommunens omsorgstagare, för att minska 
problem med hanteringen för såväl omsorgstagare som kommunens omsorgs· 
personal. 

Överförmyndarhandläggarna, som i sin verksamhet ständigt kommer i kontakt med 
frågor om hur huvudmännens medel ska hanteras av gode män och omsorgs· 
personal, tillstyrker att kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan eftersom 
korthantering med tiden kommer att aktualiseras allt mer. 

Ett vanligt sätt att hantera kontanter på olika typer av boenden idag är att ta ut 
kontanter från huvudmännens konton. Pengarna tas ut av anhöriga, gode män eller 
förvaltare och i vissa fall av huvudmännen själva. Pengarna förvaras i ett låst 
utrymme på boendet som endast ett fåtal personer har tillgång till. Loggbok förs 
över insättningar och uttag av kontanta medel. 

Fördelarna med detta system är att banksekretessen bevaras, att endast en 
begränsad summa pengar tas ut från huvudmannens konto samt att boendet 
ersätter förlust orsakad av stöld eller felaktig hantering av pengarna. 

Nackdelarna är att pengarna kan vara slut om ett extra inköp behöver göras. 
Personalen på boendena får mycket administrativt arbete med bokföring och att 
uppmana andra personer att fylla på kontantkassan när den börjar ta slut. Kontanter 
är också stöldbegärlig egendom och medför kostnader i form av säkerhetsrutiner på 
boendena. 

Utvecklingen går mot ett kontantlöst samhälle. För att trygga att den enskildes 
betalningar med kort sker på ett tryggt och säkert sätt, och att det finns tydliga 
regler och rutiner som är kända i organisationen, är det av stor vikt att frågan 
utreds. 

l f • f/uzt~ Jl~rfZ)/ 
Virve Svedlund 
Chef för juridiska enheten 

!.~~ 
Kristo er kesson 
Överförmyndarhandläggare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2014-03-13 

SALA KOMMUI'fi"l 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -03- j 9 
Dlarienrzo1 4 F.lD 1Aktbilaga4-
Dpb: ! 

Dnr 2014/44 

Yttrande över motion om skydd för omsorgstagares pengar 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
skydd för omsorgstagares pengar. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/21/1 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
all anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 
all uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iill anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående motionen om "Skydd för omsorgstagares pengar!" och 

iill uppdra till Förvaltningschefen att upprätta en enhetlig rutin för hantering av 
enskildas inköpskort inom vård- och omsorgsverksamheterna. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

l Utdrag•be•tvrkande 



PmSALA fti1l KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Leonard Wall 

Till 
Värd- och omsorgsnämnden 
Sala kommun 

Yttrande a ng. motion om "Skydd för omsorgstagares 
pengar!" /Mårten Öhrström C, d nr: 2014/80 

Remissen innehåller förslag till kommunstyrelsen om att besluta om att ta fram ett 

"regelverk för hur betalfkreditkort skall hanteras för kommunens omsorgstagare 

för att minska de problem som kan uppstå för såväl omsorgspersonal som 

omsorgstagare i och med att man i framtiden skall hantera omsorgstagares 

personliga betal/kreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar kontanter." 

Remissen är skriven utifrån att samhället allt mer gått Ifrån att hantera kontanter 
och istället använder sig av olika kort, där den enskilde måste lämna ut en kod till 
kommunens baspersonaL l och med detta bryter den enskilde mot tydliga 
instruktioner Från kortutJämnare om att personlig kod inte får utlämnas till någon. 
Kortutlämnaren kan frånta sig ansvar för ev. missbruk eller annat gentemot den 
enskilde, då så har skett. Inom Vård och Omsorgsförvaltningen hanteras såväl 
brukarnas kontanter och kort av olika slag, främst Inköpskort hos olika kedjor. 
Dessa handhas av baspersonal inom de olika verksamheterna, men även av privata 
tjänsteföretag som har avtal med kommunen enligt LOV för att utföra 
serviceuppgifter (till vilket inköp räknas). 

Inom nämndens verksamheter finns arbetsrutiner som innebär att baspersonal skall 
undvika att hantera kontanter i möjligaste mån och att man istället skall försöka få 
brukarna att skaffa inköpskort i vald butik. Detta innebär att kod till kortet behöver 
lämnas till kommunens personal, men även att den enskilde får större möjlighet att i 
efterhand kontrollera vad som inköpts på kortet. Brukaren kan då begära ut utdrag 
från kortutlämnaren i efterhand. På det sättet kan baspersonal skyddas frän 
missförsti\nd. Detta ger inte någon säkerhet ur brukarens perspektiv, då denna 
lämnar ut koden på kortet i strid mot bestämmelser gentemot företaget. 

Det finns även brukare som vägrar att införskaffa kort, varför personal i dessa fall är 
tvingade att hantera brukarens kontanter. Vård- och omsorgsnämnden menar för 
sin del att det är nödvändigt med en enhetlig rutin gällande frågor som rör 
hantering av nya betalningsmedel i samhället. 

I tjänsten 

Leonard Wall, administrativ samordnare 

1(1) 
2014·02-19 
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Bilaga KS 2014/199/3 

CENTERPARTIET 

Motion till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Skydd för omsorgstagares pengar! 

Denna motion skriver jag för att vara proaktiv. Såvitt jag vet fungerar kontanter fortfarande men 
inom en mycket snar framtid kommer kommunens omsorgspersonal ställas inför problemet att hantera 
omsorgstagarnas personliga betallkreditkort på ett liknande sätt som man idag hanterar 
omsorgstagarnas kontanter. 

Bakgrund 
Som vi alla vet arbetar samtliga banker hårt för att få bort kontantanvändandet i villt samhälle med 
mer eller mindre seriösa argument. Detta medför en del praktiska och formella problem om 
kommunens omsorgspersonal skall använda en omsorgstagares betal!kreditkort, då det är personligt. 

Om omsorgstagaren uppger sin personliga kod bryter vederbörande mot bankens tydliga instruktion 
att koden är personlig och får inte uppges för någon annan person. Skulle betallkreditkortet senare 
missbrukas med hjälp av koden tar banken inget ansvar. 
Detta innebär att kommunen bör tar över det ansvar omsorgstagaxen normalt har vad det gäller 
eventuellt missbruk i samband med att omsorgspersonal får tillgång till en omsorgstagares personliga 
kod. 

Skillnaden mellan kontanter och betallkreditkort är mycket större än man vid första anblicken kan tro. 
Kontanter har ingen koppling till en person, det har ett betallkreditkort. 
Ger man ifrån sig en summa kontanter är det definierat. Ger man ifrån sig en personlig kod är det ett 
förtroende för all framtid, för odefillierat mycket pengar. 

Om det senare skulle försvinna pengar och den personliga koden har använts, står omsorgstagaren 
som förloraren. Banken anser att uttaget är kmTekt då den personliga koden använts. 
Sedan är det ointressant vem det verkligen var som tog pengarna, bara det faktum att den personliga 
koden har givits till omsorgspersonalen räcker för banken att frånsäga sig ansvaret. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsen 

att ta fram ett regelverk för hur betallkreditkort skall hanteras för kommunens omsorgstagare för att 
minska de problem som kan uppstå för såväl kommunens omsorgspersonal som omsorgstagare i och 
med att man framöver ska hantera omsorgstagares personliga betallkreditkort på ett liknande sätt som 
man idag hanterar omsorgtagamas kontanter. 

Sala den 29 december 2013 


