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Anvisningar för att ansöka om extra medel till 

pilotprojekt för unga som vårdas vid Statens 

institutionsstyrelse (SiS) 2022  

 

För bidragsåret 2022 finns 3 522 221 kronor i kvarstående medel som nu kan sökas av de 

tre regioner som redan har beviljats medel för pilotprojektet för 2022, Västra Götalandsreg-

ionen, Region Skåne och Region Östergötland. 

 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 31 januari 2022. Myndigheten kan 

komma att begära kompletteringar innan beslut om fördelning kan fattas. 

 

Socialstyrelsen betalar ut de extra medlen för 2022 efter att beslut fattats. Medlen kan an-

vändas till och med den 31 december 2022.  

Bakgrund 

Regeringen har bedömt att vården behöver förbättras för vissa unga som vårdas vid Statens 

institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem och har komplexa psykiatriska vårdbehov. 

Det kan till exempel avse vård och stöd vid autismspektrumtillstånd, intellektuella funkt-

ionsnedsättningar, allvarligt och upprepat självskadebeteende eller suicidbeteende eller psy-

koser. 

 

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 pilotprojekt 

i regional psykiatri och hos SiS.  

 

Pilotprojekt ska genomföras under åren 2021–2024 och avse möjligheterna att tillgodose 

målgruppens sammantagna behov i en integrerad vårdform. Vården ska bedrivas i nära sam-

verkan mellan regionen, SiS och den unges hemkommun och hemregion. Vården bör ha fo-

kus på utredning, bedömning av relevanta behandlingar och andra insatser efter akuta ske-

den. Den integrerade vårdformen ska syfta till utslussning till andra vård- och boendeformer 

för långsiktiga lösningar på barnets eller den unges hemort.  

Vad kan ni söka medel för? 

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

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

av unga LVU och som även har stora behov av psykiatrisk vård. 
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Särskilda prioriteringar  

Ansökan om extra medel ska ha koppling till regionens beviljade bidrag för 2022 och bila-

gan till beslutet. Av bilagan framgår hur statsbidraget ska användas och förväntade resultat. 

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån hur väl regionerna beskriver verksamheten.  

Hur gör ni ansökan? 

Ansök med blanketten som Socialstyrelsen tagit fram. 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 2022 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. 

Vad gäller för återrapportering av medlen? 

Ni ska senast den 1 mars 2023 redovisa hur ni har använt det totala beviljade beloppet för 

2022. Information och återrapporteringsformulär skickar vi till bidragsmottagarna före års-

skiftet 2022/2023. Uppföljning kommer att ske årligen på samma sätt till och med att pilot-

projektet avslutas 2024. 


