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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag till 

pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens 

institutionsstyrelse (SiS) 2023 – 2024 

Regeringen har bedömt att vården behöver förbättras för vissa barn och unga som vårdas 

vid Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och har komplexa psykiatriska 

vårdbehov. Det kan till exempel avse vård och stöd vid autismspektrumtillstånd, intellektu-

ella funktionsnedsättningar, allvarligt och upprepat självskadebeteende eller suicidbeteende 

eller psykoser. 

 

Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att förbereda och samordna ett utvecklingsarbete 

för ökad kunskap om målgruppens samlade vårdbehov och om hur vård i integrerad form 

kan genomföras med god kvalitet. Utvecklingsarbetet ska genomföras i form av pilotverk-

samheter i regional psykiatri och hos SiS.  

 

Pilotverksamheterna ska genomföras under åren 2021–2024 och avse möjligheterna att till-

godose målgruppens sammantagna behov i en integrerad vårdform. Vården ska bedrivas i 

nära samverkan mellan regionen, SiS, samt barnets hemkommun och hemregion. Vården 

bör ha fokus på utredning, bedömning av behov av relevanta behandlingar och andra insat-

ser efter inledande skeden. Den integrerade vårdformen ska syfta till utslussning till andra 

vård- och boendeformer för långsiktiga lösningar, gällande barnets boende.  

 

Samtliga regioner ges härmed möjlighet att ansöka om statsbidrag för att delta i utveck-

lingsarbetet. Ansökningarna ska ge Socialstyrelsen tillräckliga underlag för att besluta om 

vilka regioner som ska tilldelas statsbidrag för ändamålet. Ansökningsblanketten omfattar 

frågor om regionens avsikter inom områden som Socialstyrelsen bedömer vara viktiga att 

beakta vid planeringen och genomförandet av pilotprojektet. Ansökande regioner behöver 

kunna visa att man hållbart, under hela bidragsperioden kan förväntas bibehålla lämpliga 

strukturer, operativ personal med rätt kompetens samt kunna genomföra ett tillräckligt om-

fattande och kvalificerat integrerad-vårdarbete i samverkan med SiS. 

 

Bakgrunden till utvecklingsarbetet beskrivs i rapporten Vård för barn och unga i HVB uti-

från deras samlade behov som Socialstyrelsen lämnade till regeringen i början av 2019. Pi-

lotprojektet har delrapporterats till regeringen i september 2020 och i maj 2021. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas är totalt 15 miljoner kronor för två år, 2023–2024. Statsbi-

draget kommer att fördelas till de regioner som beviljas medel för att delta i pilotprojektet. 

Socialstyrelsen beslutar om medelsfördelning till maximalt fyra regioner. 

Vilka kan söka medlen? 

Statsbidraget kan sökas av samtliga regioner. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-12.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-2-12.pdf
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Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att genomföra utvecklingsarbete för att förbättra vården för vissa 

barn som vårdas vid SiS med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 

av barn och unga (LVU) och som även har stora behov av psykiatrisk vård. 

 

Pilotprojektet är avgränsat till att gälla barn upp till 18 år som vårdas vid SiS särskilda ung-

domshem och som har komplexa psykiatriska vårdbehov. 

 

Statsbidraget söks för en tvåårsperiod, 2023–2024.  

 

Sista ansökningsdag inför 2023–2024 är den 6 september 2022.  

 

Villkor för bidraget  
För att ta del av medel ska ny sökande region uppfylla de förväntade resultaten för pilot-

verksamheter i projektet som anges i bilaga 1.  

 

För regioner som tidigare beviljats statsbidrag ska region uppfylla de förväntade resultaten 

som anges i bilaga 2.    

 

När kan ni använda medlen? 
Statsbidraget betalas ut för ett år i taget under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för 

respektive bidragsår. Socialstyrelsen betalar ut medlen för 2023 i januari 2023. Medlen kan 

användas till och med den 31 december 2023. Medlen för 2024 betalas ut i januari 2024, 

och kan användas till och med 31 december 2024. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 6 september 2022. Vi planerar att 

lämna ett skriftligt beslut under hösten 2022 till samtliga sökanden. Efter att ansökan har in-

kommit till Socialstyrelsen kan myndigheten komma att begära kompletteringar innan be-

slut om fördelning fattas. 

Särskilda prioriteringar  

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån hur väl regionernas beskrivna verksamhet mot-

svarar regeringsuppdragets syfte samt i konkurrens med övriga inkomna ansökningar. 

Hur gör ni ansökan? 

För att underlätta ansökan har Socialstyrelsen tagit fram en blankett för de uppgifter som vi 

efterfrågar. Ni ska lämna alla uppgifter som blanketten omfattar om instruktionerna inte  

säger något annat. Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för regionen som 

intygar att uppgifterna är riktiga. 

Vad gäller för återbetalning av medel? 

Om ni inte har använt beviljade medel under 2023 ska ni återbetala dem till Socialstyrelsen. 

Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om ni inte använder medlen i enlighet med er ansö-

kan, om medlen har använts i strid med Socialstyrelsens beslut eller i strid med villkoren i 

regeringens beslut. Socialstyrelsen kommer att skicka faktura till berörda. 
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Vad gäller för återrapportering av medlen? 

Ni ska senast den 1 mars 2024 redovisa hur ni har använt de beviljade medlen för 2023. In-

formation och återrapporteringsformulär skickar vi till bidragsmottagarna före årsskiftet 

2023/2024. Uppföljning kommer att ske årligen på samma sätt för 2024. 

 


