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1. Ansökan om förmedlingsärende ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap. 1 §
SoL. Avslagsbeslut hanteras såsom andra biståndsärenden med besvärshänvisning och
beslutas av delegat.
2. Biståndsbeslut gällande förmedling gäller högst 6 månader, därefter skall beslutet
omprövas.
3. En genomförande plan skall upprättas vid första besöket när förmedlingen påbörjas för
att säkerställa att den enskilde på sikt, utvecklar förmågan att klara av att hantera sin
ekonomi på egen hand.
4. Den enskilde har ett eget ansvar att komma in med de räkningar som skall betalas
varje månad. Betalningen sker enligt skriftlig överenskommelse varje månad med
ansvarig person på socialtjänsten.
5. Dokumentationsskyldighet finns reglerad för socialtjänstens verksamhet enligt 11 kap
5-6§§ SoL och gäller även vid förmedlingsärenden. Detta innebär att löpande
journalanteckningar ska föras i verksamhetssystemet Procapita.
6. Reglerna om insyn i akten samt rätten att få anteckningar
förda till akten, ska tillämpas. Arbetet ska präglas av kvalitet
och säkerhet enligt 3 kap. 3 § SoL.
7. Att hantera någons egna medel är ett ansvarsfullt åtagande och kräver goda kunskaper
om gällande lagar och rättstillämpning. Att förvalta någons medel ska ses som en
service till den enskilde. Inkomster och utgifter ska redovisas till den enskilde samt att
betalningar ska styrkas med verifikationer. Då uppdraget upphör ska ansvarig
handläggare lämna en slutredovisning till den enskilde.
8. Den tjänsteman som handlägger dessa ärenden får inte utan överenskommelse,
prioritera skulder eller löpande räkningar som rör den egna verksamheten.
9. Räkningar skall betalas i tid, skulle räkningar förfalla till betalning och det visar sig
vara socialtjänstens fel, skall socialtjänsten betala de eventuella extra kostnader som
kan tillkomma. Fel som kan härledas till den enskilde får denne stå för.
10. Insatsen förmedling kan när som helst sägas upp av den enskilde. Socialtjänsten skall
då omgående betala ut resterande pengar till den enskilde.
11. Om en persons inkomster ”tar slut” innan nya medel kommit in på kontot, skall
personen kontaktas. Socialtjänsten prövar rätten till bistånd om den enskilde begär det
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enligt 4 kap. 1 § SoL. Socialförvaltningen får inte bedriva ”kreditverksamhet”, dvs
betala pengar från ett tomt konto.
12. Socialnämnden har en skyldighet att enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstförordningen (SoF)
anmäla till överförmyndaren om socialtjänsten bedömer att någon har behov av god
man eller förvaltare. Regler om god man finns i 11 kap. Föräldrabalken (FB) I 11 kap.
4 § FB sägs att ”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 godmanskap för honom eller henne”.

