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Länsgemensamma stimulansmedel till 
ungdomsmottagningarna (ref. 777) 

Här följer information om hur er kommun1 kan ta del av statliga stimulansmedel 
genom att fakturera Storsthlm enligt detta dokument. 

 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 
överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022 som ligger 
till grund för årets länsgemensamma stimulansmedel. 

 
Överenskommelsen och mer information finns på SKR:s hemsida. (länk) 

 

De länsgemensamma stimulansmedlen fördelas enligt nedan för fyra olika satsningar. 
Denna skrivelse avser posten länsgemensamma stimulansmedel till 

ungdomsmottagningar för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa 
bland barn och unga, 

 
1. Stärka samverkan för personer med samsjuklighet: 26 893 845 kr 
2. Brukarmedverkan: 2 000 000 kr. 
3. Suicidprevention: 46 092 305 kr 
4. Ungdomsmottagningar 35 020 964 kr 

 
Förslag för hur medlen bäst kan användas har arbetats fram av Storsthlm och Region 
Stockholm. Beslut om övergripande inriktning av de länsgemensamma medlen har 
fattats av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg. 

 

Fördelning av posten till ungdomsmottagningarna 
Av de 35 020 964 kr som fördelas till att främja psykisk hälsa och motverka psykisk 
ohälsa bland barn och unga på ungdomsmottagningarna fördelas 15 000 000 kr till 
kommunerna/utförare av psykosociala insatser, 10 000 000 kr till SLSO och 
10 020 964 kr till gemensamma utvecklingsområden enligt nedanstående tabell: 

 
 
 

1 Även de mottagningar som i dag inte har kommunen som utförare av det psykosociala uppdraget berörs av 

informationen i detta dokument. 

 
 

  

mailto:info@storsthlm.se
https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.html
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Aktivitet Kommun Region Länsgemensamt Kommentar 

Gemensamt 
utvecklingsarbete 
ungdomsmottagningarna 
i länet 

  10 020 964 kr Länsgemensam 
utveckling av hela 
ungdomsmottagningens 
uppdrag. 

Medel till medicinska 
insatser på 
ungdomsmottagningen 

 10 000 000 
kr 

 Pott som fördelas till 
SLSO som förfogar över 
medlen. 

Medel till psykosociala 
insatser på 
ungdomsmottagningen 

15 000 000 
kr 

  Pott som fördelas av 
Storsthlm till 
kommunerna enligt en 
särskild 
fördelningsnyckel 
baserad på antal 
ungdomar i aktuell 
ungdomsmottagnings 
upptagningsområde. 

 

Se bilaga Fördelning länsgemensam pott och SLSO-pott 2021 för mer 
information om satsningar på länsövergripande nivå samt satsningar på medicinska 
insatser. 

 

Medel till psykosociala insatser/kommunerna 
15 000 000 kr av 2021 års medel fördelas till kommunerna med syfte att lokalt eller 
delregionalt Främja psykisk hälsa och verka psykisk ohälsa bland barn och unga inom 
ramen för ungdomsmottagningens verksamhet. 

 
Fördelningen av kommunernas medel baseras på antal ungdomar i respektive 
ungdomsmottagnings upptagningsområde. 
 
Se bilaga Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021, belopp till 
kommunerna för information om hur mycket medel som tilldelas respektive 
kommun. 

 

Hur stimulansmedlen till psykosociala 
insatser/kommunerna får  användas 
Medlen ska användas i överenstämmelse med överenskommelsens syfte. Syftet med 
stimulansmedel inom detta område är att Främja psykisk hälsa och motverka psykisk 
ohälsa bland barn och unga inom ramen för ungdomsmottagningens verksamhet. 
Utvalda områden nedan för riktade insatser är i linje med överenskommelsens 
intentioner och i linje med vad som efterfrågas i återrapportering till SKR. 

 

Inom dessa områden kan medlen användas till 
kommunerna/psykosociala insatser: 

• Samverkansinsatser (till exempel tvärprofessionella insatser inom 
mottagningen, insatser i samverkan med annan/andra 
mottagning/ar/verksamheter) 

• Barn och ungas delaktighet och inflytande (till exempel insatser som främjar 
barn och ungas delaktighet och inflytande i den verksamhet som unga tar del av 
på ungdomsmottagningen, eller insatser som främjar barn och ungas inflytande 
i hur ungdomsmottagningen utformar sin verksamhet) 

• Tillgänglighet till insatser som främjar psykisk hälsa (till exempel fysisk 
tillgänglighet såsom mottagningens placering och utformning, anpassning av 
insatser så att de passar fler grupper av unga (särskilt de grupper som bedöms 
ha behov men som idag inte i så stor utsträckning får del av 
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ungdomsmottagningens insatser), eller att insatser som främjar psykisk hälsa 
på andra sätt är lättare att få tillgång till) 

• Omställning av verksamhet (till exempel merkostnader som uppkommit i 
samband med att driften av den egna mottagningen förändrats eller är på väg 
att förändras. 

 

Skicka faktura till faktura@storsthlm.se senast den 31 
maj 2021 
Storsthlm utbetalar fakturan så snart stimulansmedlen har inkommit till Storsthlm från 
SKR och Regionen. Rekommendationen från Storsthlm är därför att rekvirera medlen 
så fort som möjligt. Påminnelser kommer skickas ut mellan mars-maj för detta, och för 
att säkerställa ett svar kring er avsikt.  

 
Om ni önskar ta del av medlen fördelade till er, skicka fakturan till 
faktura@storsthlm.se 

 

Fakturauppgifter 

Fakturaadress: Storsthlm, Box 38145, 100 64 STOCKHOLM. 
 

Notera: Ange ”Rekvirering av stimulansmedel 2021 ungdomsmottagningar”, dnr 
S/21/0050 samt: 

 
1. märk fakturan med referens 777 
2. belopp 

3. kommunens konto för utbetalning och andra eventuella 
utbetalningsinstruktioner 

4. samt vad ni kommer att använda pengarna till 

 
Eftersom detta är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den 
summan ni blivit tilldelad, eller önskar rekvirera. 

 
Mejla fakturan till faktura@storsthlm.se 

 

Önskar ni inte ta del av medlen, meddela stimulansmedel@storsthlm.se så snart som 
möjligt till, så medel kan komma till vidare behövlig användning. 

 
Notera: Stimulansmedel för insatser i psykisk hälsa kan sökas från flera delar av 
organisationen – vi rekommenderar en intern samordning inför rekvirering av medel 
och planering av insatser. 

 

Återrapportering och återbetalning 
Storsthlm ansvarar för att återrapportera till SKR om hur de länsgemensamma 
stimulansmedlen har använts och fördelats i länet. Med anledning av detta kan 
kompletterande information behöva samlas in mot slutet av 2021 från lokala 
verksamheter som erhållit medel. 

 
OBS! Ange redan nu vid fakturering inom vilket/vilka av de fyra områdena 
ovan ni avser göra satsningar för de medel som fördelas till er kommun. Till 
detta ändamål används en enkel tabell där ni bara skriver uppskattad kostnad i rutan 
för respektive insatsområde. 
 
Se Bilaga Insatsområden satsningar UM psykosociala insatser 2021 

mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:faktura@storsthlm.se
mailto:stimulansmedel@storsthlm.se
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Medel från de länsgemensamma potterna som inte kan utnyttjas enligt planering 
återbetalas till Storsthlm senast 28 februari 2022. Vidare information kommer när 
detta datum närmar sig. 

 

Meddelanden och eventuella frågor 
• Rekvirera era medel så snart som möjligt enligt fakturauppgifterna ovan. Önskar 

ni inte ta del av medlen, meddela stimulansmedel@storsthlm.se så snart som 
möjligt till, så medel kan komma till vidare behövlig användning. 

 
• Välkommen att ställa eventuella frågor till stimulansmedel@storsthlm.se så 

återkopplar vi inom kort. Ange vid kontakt, ”Rekvirering av stimulansmedel 
2021 ungdomsmottagning, dnr S/21/0050, i ämnesraden för snabbare 
hantering. 

 
 

Med vänlig hälsning  

Åsa Danielsson 
Verksamhetschef, Storsthlm 

 
 

Elin Fischer 
Processledare, Storsthlm 

 
 
 
 

Bilagor 
 

1. Fördelning av länsgemensamma stimulansmedel 2021, belopp till kommunerna 
2. Fördelning länsgemensam pott och SLSO-pott 2021 
3. Insatsområden satsningar UM psykosociala insatser 2021 
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