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Rättsutredningen

Rättsutredningen exploaterar i 

vilken utsträckning renodlad 

(programtrogen) ACT-

verksamhet kan bedrivas  i 

Sverige utan att komma i konflikt 

med gällande rätt 



Områden som analyserats i ACT Malmö 

 Under vilka lagrum som insatserna beviljas 
och levereras

 Dokumentation och informationsöverföring

 Sekretess i socialtjänstens uppsökandefas



Frågeställning 1

Under vilka lagrum ska insatserna 

beviljas och levereras?



ACT Malmö 

 ACT-teamet är ett fullserviceteam med personal från 

både Region Skåne och Malmö stad. All form av vård 

och stöd ges av teamet – inte av varje enskild 

medarbetare

 ACT-teamet utför – utöver hälso- och sjukvård och 

rådgivning – arbetsuppgifter  i deltagarnas hem som 

är att jämställa med boendestöd och ledsagning

 Personer som antagits till ACT ansöker om bistånd till 

ACT boendestöd



Gällande rätt

 En kommun är förbjuden att ge individuellt stöd åt 
enskild utan stöd i särskild lag, t.ex. HSL och SoL

 Boendestöd och ledsagning  är ett kommunalt 
ansvar – inte ett landstingsansvar

 Boendestöd och ledsagning utgör särskilda 
insatser som omfattas av biståndsparagrafen i 4 
kap. 1 § SoL. Förutsätter en behovsprövning och 
ett beslut av ansvarig socialnämnd

 Beslut om insatser och utförande av desamma 
dokumenteras av beslutande socialsekreterare 
eller biståndshandläggare



ACT Malmö

 Socialsekreterarna i ACT är anställda i 

Malmö stad, men har ingen 

myndighetsutövning

 Ekonomiskt bistånd, bostadsansökan eller 

missbruksbehandling bedöms och beviljas 

av ansvarig stadsområdesnämnd



Gällande rätt

 Gällande rätt hindrar inte en myndighet inom 

socialtjänsten att delegera en rätt att fatta beslut 

om bistånd till en representant i ACT-teamet som 

är anställd av kommunen och som har rätt 

kompetens

 Inte heller hindrar gällande rätt en myndighet 

inom socialtjänsten att uppdra åt exempelvis 

personal i teamet som är anställd av en annan 

aktör att för myndighetens räkning verkställa

beslutade insatser i form av ledsagning och 

boendestöd



Frågeställning 2

Får ACT-teamet skapa en 

gemensam elektronisk vård- och 

omsorgsjournal samt låta alla 

medarbetare i teamet få 

direktåtkomst till journalen?



ACT Malmö 

 Teamets alla insatser , även 
socialtjänstinsatser, dokumenteras i 
psykiatrins journalsystem med stöd av 
deltagarens samtycke 

 Beslutande socialsekreterare eller 
biståndshandläggare dokumenterar i 
deltagarnas personakter i socialtjänsten 
i samband med regelbundna 
uppföljningar



Gällande rätt 

 Dokumentationskrav i lagstiftningen finns inom både 
hälso- och sjukvård resp. socialtjänst

 Patientjournal ska upprättas vid vård och behandling enligt PDL

 Personakt ska upprättas vid utredning/insats enligt SoL, LSS m.fl., 
dock inte rådgivning

 Lagstiftningen utgår från olika huvudmannaskap; skiljer 
på sjukvård resp. socialtjänst och vad som får 
dokumenteras

 Sekretess råder mellan hälso- och sjukvård resp. 
socialtjänst 

 Samtycke - ett instrument för att efterge sekretess och 
tillåta personuppgiftsbehandling som normalt inte är 
tillåten enligt lag



Slutsatser 

 ACT-teamet arbetar med individer som har så sammansatta 
behov att det i praktiken ofta inte går att avgöra om insatser 
är hälso- och sjukvård eller socialtjänst

 Lagstiftningen sätter inte i lika stor utsträckning  som 
programtrogen ACT individens behov i centrum utan utgår 
från organisatoriska gränser och olika huvudmannaskap

 Gällande rätt stöder inte en gemensam vård- och 
omsorgsjournal för ACT-verksamhet, men har föreslagits av 
en statlig utredning (SOU 2014:23)

 Nuvarande dokumentationsrutiner i Region Skåne är en 
tillåten behandling av personuppgifter enligt PDL, men 
problemet kvarstår att socialsekreterarna inte har 
direktåtkomst till dokumentationen



Frågeställning 3

Får socialtjänsten i en 

uppsökandefas  röja uppgifter för 

ett ACT-team om en enskild individ 

vars behov av vård- och 

omsorgsinsatser bedöms bäst 

omhändertas av teamet?



ACT Malmö 

 Deltagare till ACT ”nomineras” normalt av Malmö stad eller 
Region Skåne.  Antas därefter av teamet, dvs det är inget 
”akut-team” som jobbar med okända deltagare

 Det inträffar att socialtjänsten påträffar enskilda i sin 
uppsökande verksamhet (värmestuga, härbärge) som är 
okända för verksamheten, men bedöms som lämpliga 
kandidater för ACT

 Socialtjänsten kontaktar i dagsläget ACT-teamet som kan 
följa med personalen och möta personen i fråga 

 Det är inte alltid självklart att socialtjänsten först har vidtalat 
personen - här uppstår osäkerhet kring sekretessen



Gällande rätt 
 Socialtjänsten ska enligt 3 kap. 1 § SoL bedriva uppsökande 

verksamhet, men ska samtidigt respektera enskildas 
självbestämmande och integritet 

 Socialtjänstens uppgifter om enskilda omfattas  en sträng sekretess, 
t.ex. adressuppgifter 

 Sekretessen får i vissa fall ”brytas”, t.ex. får uppgifter beträffande* 

 unga

 missbrukare, eller 

 personer föremål för tvångsvård enligt LRV eller LPT 

… lämnas ut till myndighet inom socialtjänsten eller till myndighet 
inom hälso- och sjukvården 

 Den enskilde kan alltid efterge socialtjänstsekretessen

* 26 kap. 9 § OSL



Slutsatser 
 JO angående en psykiskt sjuk kvinna: ”Socialtjänstens verksamhet skall bygga 

på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
Socialtjänsten kan inte mot den enskildes vilja sätta in åtgärder i syfte att 
stödja eller hjälpa denne annat än om det föreligger en nödsituation. 
Socialtjänsten kan inte heller, utan den enskildes samtycke, röja uppgift om 
enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men” (JO dnr 2700-
2004 )

 I nuläget finns bara rättsligt utrymme för socialtjänsten att lämna 
ut uppgifter till ACT-teamet beträffande missbrukare och 
personer som är föremål för tvångsvård

 Svåra avvägningar. Några rekommendationer kan inte lämnas 
utan socialtjänsten måste göra en bedömning i varje enskilt fall 

 Statlig utredning (SOU 2014:23) föreslagit en ”bredare” 
sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten (”nödvändig 
vård, omsorg, behandling eller annat stöd”), men bara om den 
enskilde inte kan lämna ett samtycke 


