
 
 

 

 

Utlysning av medel till ungdomsmottagningar i Stockholms län 

2019 

Ungdomsmottagningarna i Stockholms län har sedan 2016 årligen erhållit medel i syfte att 

stärka och stimulera arbetet med psykisk ohälsa.  

Länet tilldelas 29,7 miljoner för år 2019. Sedan tidigare pågår ett regionalt 

utvecklingsarbete som bygger på tidigare års handlingsplaner. Detta arbete fortsätter.   

Två potter är generella:  

• kostnader i samband med flytt av mottagning samt  

• omställningskostnader i samband med förändring av vårdavtal.  

Pengar från dessa potter betalas ut efter dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen som 

också samarbetar med Storsthlm i frågan.  

Två potter finns att söka ifrån: 

1. Tillgänglighet 

Med tillgänglighet avses projekt, informationsinsatser eller anpassningar som syftar till att 

tillgängliggöra ungdomsmottagningens insatser för målgrupper som idag har svårare att ta del 

av verksamheten. Det kan t ex handla om unga med fysisk- eller intellektuell 

funktionsnedsättning, hedersutsatta ungdomar, killar, underrepresenterade grupper avseende 

etnicitet, HBTQ-ungdomar, 12-15-åringar.  

2. Lokala utvecklingsprojekt  

Kriterier lokala utvecklingsprojekt: 

Bedömningarna kommer att göras av projektkansliet för länsövergripande utvecklingsarbete 

rörande ungdomsmottagningar i Stockholms län med representanter från Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm.  

 

• Ansökningar undertecknas och skickas in av chef på ungdomsmottagningen.  

• Sökande mottagning förbinder sig att medverka i CES (KI) 

implementeringsutbildning  

• Maxbelopp att söka per mottagning är 400 000 kr. Beloppet kan bli högre om flera 

mottagningar söker pengar till ett gemensamt utvecklingsarbete. Kontakt tas då med 

samordnare.  

• Pågående och framgångsrika projekt, samt projekt som har potential att skalas upp, 

kommer att prioriteras.  

• Projekt som innebär samverkan med annan aktör kommer att prioriteras. 

• Projekt som innebär utbildning av personal kommer inte att prioriteras.  

• För att ansökan ska beviljas får utvecklingsarbetet inte innebära en ramhöjning av 

verksamheten.  

• I ansökan ska anges en övergripande plan för implementering som ryms inom sökt 

belopp. 

• I ansökan ska tydligt anges hur utvecklingsarbetet stärker och stimulerar arbetet med 

psykisk ohälsa.  

• I ansökan ska tydligt anges hur många unga som projektet når.  

• I ansökan ska budget bifogas.  

OBS! Sista ansökningsdag för pengar till Tillgänglighet respektive Lokala 

utvecklingsprojekt är 21 oktober.  


