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Överföring av Assertive Community Treatment 
(ACT)   

Förslag till beslut 
I Lundby stadsdelsnämnd: 

Lundby stadsdelsnämnd beslutar om verksamhetsöverföring av Assertive Community 

Treatment (ACT) Göteborg till Social resursnämnd. 

Sammanfattning 
Inom Göteborgs Stad finns idag ett flertal personer med en komplex problematik med 

psykisk sjukdom med eller utan missbruk/beroende. Dessa personer har behov av 

samordnade insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Ett 

flertal av dessa personer har även befunnit sig i hemlöshet en längre tid och finns inom 

boendeverksamheten. Västra Götalandsregionen (VGR) och Göteborgs Stad har 

geografiskt samlat resurser i form av Assertive Community Treatment (ACT) och Mobila 

resursteamet (MRT) för att stödja dessa målgrupper, men Göteborgs Stad har ännu ingen 

organisering under en chef med verksamhets- och arbetsmiljöansvar. Med hänsyn till 

komplexiteten i målgruppen och dess behov, samt behovet av samverkan med VGR, finns 

behov av en tydlighet i uppdraget till verksamheten och en tydlig styrning och ledning. I 

dialog mellan ansvariga stadsdelsförvaltningar och Social resursförvaltning har det 

framkommit önskemål om att samordna den kommunala delen av ACT-teamen och MRT 

organisatoriskt under en chef. Förslaget är att Social resursförvaltning får i uppdrag att 

tillsätta en chef som är närmsta chef för dessa verksamheter, och som är lokaliserad 

tillsammans med verksamheten för att underlätta samverkan med VGR. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen får statligt bidrag för att finansiera de tjänster som flyttas över till Social 

resursnämnd.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att personer inom målgruppen för ACT som ofta haft en långvarig 

och svår problematik kan få möjlighet till ett mer omfattande och anpassat stöd genom att 

staden samordnar sina resurser på ett bättre sätt. 
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Samverkan 
Information om ärendet lämnas i förvaltningsgemensam samverkansgrupp 2020-05-20. 

Information om ärendet lämnas i lokal samverkansgrupp 2020-05-11. 
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Ärendet  
Social resursnämnd tar över de medarbetare som ingår i ACT Göteborg, och som idag 

ligger på stadsdelsförvaltningarna Lundby (ACT Hisingen), Centrum (ACT Centrum-

Väster) samt Östra Göteborg och Angered (ACT Nordost), för att organisera dem 

tillsammans med Mobila resursteamet, MRT. 

Beskrivning av ärendet 

ACT-team i Göteborgs Stad 

Sjukvården och kommunen har under de senaste tio åren samverkat via tre olika ACT-

team i Göteborgs Stad. Teamens målgrupp är vuxna personer från 18 år med komplex 

problematik med sammansatt psykisk sjukdom med eller utan missbruk/beroende. 

Personerna har behov av samordnade insatser enligt såväl socialtjänstlagen som hälso-och 

sjukvårdslagen. ACT-teamen är en ordinarie verksamhet för målgruppen för båda 

huvudmän. För socialtjänstens insatser till den enskilde krävs ett myndighetsbeslut enligt 

socialtjänstlagen. 

ACT-teamens uppdrag är att:  

• Ge samordnade vård- och stödinsatser i form av ett aktivt uppsökande team. 

• Ge rätt insatser till personer där huvudmännens vård och behandlingsutbud inte 

kunnat tillgodose den enskildes behov. 

• Arbeta enligt metodikprogrammet Integrerad Psykiatri/Resursgrupps ACT 

(RACT). 

• Ge höjd livskvalitet genom att personerna uppnår personliga mål och ett mer 

aktivt deltagande i samhället. 

• Ge kunskap och stöd som innebär en möjlighet till förändrad livssituation. 

ACT-teamen ska också bidra med konsultativt stöd till medarbetare inom socialtjänst och 

sjukvård.  

Arbetssätt 

Arbetssättet för enheten kommer att vara metoden Resursgrupps ACT (RACT). 

Resursgrupp är den enhet kring den enskilde där beslut tas och vårdplaner/genomförande-

planer upprättas och följs upp. Resursgruppen består av patient, närstående och 

professionella från olika vårdgivare. Patientens casemanager är ett begrepp för den 

behandlare/koordinator som är patientens och närståendes primära kontakt. Alla 

medarbetare ska ha utbildning i RACT-metoden. 

Varje casemanager har ett antal patienter och det finns en manual att följa som beskriver 

arbetsgången. Varje person har en casemanager samt en läkare och tillsammans med 

övriga medlemmar i resursgruppen tas en plan fram för att understödja förändringsarbete 

mot personens egna mål. 

Personer remitteras till ACT antingen via sjukvårdens remissportal eller via 

biståndsförfrågan från socialtjänsten. ACT Göteborg ska ha arbetssätt som garanterar en 

hög tillgänglighet. 
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Ingående verksamheter 

De enheter som samlokaliserades våren 2019 och som idag benämns ACT Göteborg är 

följande: 

• ACT Nordost 

• ACT Hisingen 

• ACT Centrum-Väster 

• Mobila fältteamet  

• Mobila resursteamet 

Därutöver ingår från beroendekliniken: 

• Järntorgsteamet 

• Mottagning 368 

• Resurs för hemlöshet 

• Resurs för Mellanvårdsboende 

Totalt arbetar cirka 40 personer i de samlokaliserade verksamheterna. 

Samverkan regleras i separata avtal med anledning av att det är olika parter som ingår i 

samverkan. Enhetens sjukvårdsdel är organiserad på Beroendekliniken SU och delar 

ansvar för enheten med företrädare för socialtjänstens verksamheter och Social 

resursförvaltning i Göteborgs Stad. Arbetet leds av en gemensam styrgrupp mellan 

huvudmännen. 

Utvärdering 

Enheten ska rapportera i tillämpliga nationella kvalitetsregister och delta i lämpliga 

utvecklingsprojekt kring verksamhetsuppföljning. Särskilt fokus bör läggas kring 

socioekonomiska vinster. En sammanställning av utdata ska göras särskilt för ACT och 

presenteras årligen för styrgrupp och uppdragsgivare. 

Verksamheten kommer att följas via ett doktorandarbete. I forskningsplanen ingår 

psykiatrisk och somatisk utvärdering, samhällsekonomiska utvärdering samt en kvalitativ 

studie avseende brukarnas egen uppfattning om vårdinsatsen. 

Bakgrund till föreslagen förändring 

Under 2017 kontaktades sektorschef i Centrum stadsdelsförvaltning av VGR-psykiatri 

med en önskan om att minska antalet små enheter och hitta en bra organisation för de 

ACT-liknande team som fanns i Nordost sedan cirka år 2007 och på Hisingen sedan år 

2014. Ytterligare ett team var beslutat för Centrum-Väster, men hade inte etablerats. De 

nuvarande teamen arbetade ACT-inspirerat men inte metodtroget, bland annat med 

anledning av att det saknades personalkategorier och fast läkare. Under 2018 hade staden 

ett antal samverkansmöten med VGR och företrädare för de kommunala enheter som 

ingick för att se om det fanns möjlighet att skapa en gemensam resurs för hela staden, 

som också skulle kunna jobba metodtroget med RACT.  

Beslut fattades då om att flytta ihop de befintliga ACT-team som fysiskt fanns i olika 

stadsdelar från och med 1 juli 2019. Dit lokaliserades även Mobila resursteamet, 

bestående av boendesjuksköterskor, tillhörande Social resursförvaltning och Mobila 

fältteamet som ligger som ett resursnämndsuppdrag i Centrum stadsdelsförvaltning. 
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Organisationen kvarstod på kommunal nivå och de enhetschefer som har sin personal i 

form av socionomer i ACT-teamen är: 

• Lundby samordnar Hisingsstadsdelarnas 1,5 tjänst 

• Östra Göteborg 1,0 tjänst 

• Angered 1,0 tjänst 

• Centrum samordnar Centrum/Väster 2,0 tjänst 

För att få det att fungera praktiskt gentemot sjukvårdens chefer har enhetschefen i 

Centrum stadsdelsförvaltning varit den chef som fungerat som samordnare för ACT-

teamen. Rent organisatoriskt har dock personal och arbetsmiljöansvar legat på respektive 

enhetschef. 

Under hösten 2019 visade det sig bli alltmer ohållbart för den kommunala personalen att 

inte ha en gemensam chef med hänsyn till verksamhetens komplexitet. Det handlade 

såväl om att utveckla en fungerande samverkan med sjukvården, som att målgruppen som 

verksamheten arbetar med kräver en tydlig styrning och ledning för medarbetarna.  

Utifrån ovanstående föreslår därför involverade parter att en kommunal chef för ACT-

Göteborg tillsätts och att de totalt 5,5 tjänsterna förs över till en kommunal arbetsgivare. 

Förslaget är att den anställande förvaltningen blir Social Resursförvaltning, som 

dessutom redan har mobila resursteamet på ACT-Göteborg. Finansiering av nuvarande 

5,5 socionomtjänster sker via stadens medel för psykisk ohälsa som förvaltas centralt av 

stadsledningskontoret.  

Förvaltningens bedömning 
Lundby stadsdelsförvaltning ser stora fördelar med en verksamhetsöverföring av ACT 

Göteborg från stadsdelsnämnderna Lundby, Centrum, Östra Göteborg och Angered till 

Social resursnämnd och en samorganisering av resurserna i staden. Det bedöms angeläget 

att så snart som möjligt stärka förutsättningarna för god styrning och ledning samt att ge 

aktuell målgrupp bättre möjligheter till ett anpassat stöd, och att av dessa anledningar inte 

avvakta med överföringen till nästa års omorganisation. Förändringen ger även bättre 

förutsättningar att omhänderta verksamhetens behov av utvecklingsarbete när det gäller 

tydlighet i uppdrag och förbättrad samverkan mellan kommun och region. 
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