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Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för
STI-/hiv-prevention 2013
Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium ges i
uppdrag att besluta om landstingets ansökan till Smittskyddsinstitutet
rörande statsbidrag till STI-/hiv-prevention för 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-09-12
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

ge Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium i uppdrag att besluta om
ansökan till Smittskyddsinstitutet för 2013 års statsbidrag för STI/hiv-prevention.

Förvaltningens motivering till förslaget
Stockholms läns landsting lämnar varje år in en ansökan till
Smittskyddsinstitutet för att få del av de särskilda medel för insatser mot
hiv/aids som riksdagen årligen anvisat sedan budgetåret 1986/87. För 2012
beviljades Stockholms läns landsting drygt 30 miljoner kronor.
Av de drygt 145 miljoner kronor som regeringen avsätter i
budgetpropositionen är 95 miljoner kronor avsett för de tre
storstadskommunerna och landsting/regioner och regleras enligt en
särskild överenskommelse. Överenskommelsen som är mellan staten och
Sveriges kommuner och landsting blir klar tidigast i slutet av oktober.
Smittskyddsinstitutet får då i uppdrag att utforma anvisningar för ansökan.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har under hösten ett eget
ansökningsförfarande där frivilligorganisationer och verksamheter har
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möjlighet att komma in med projektansökningar. Ansökningarna bedöms
och prioriteras i samråd mellan regionala rådet för STI/hiv-prevention och
en arbetsgrupp på förvaltningen. Nämndens presidium föreslås besluta om
ansökan som därefter skickas till Smittskyddsinstitutet.
Tid från beslut om överenskommelse till sista ansökningsdag hos
Smittskyddsinstitutet innebär att fastställd tidsram för ärenden till Hälsooch sjukvårdsnämnden inte är möjlig att följa. Förvaltningen föreslår därför
att presidiet fattar beslut om ansökan.
Förvaltningen återkommer till nämnden i början av 2013 med en anmälan
om slutlig fördelning av bidraget efter att Smittskyddsinstitutet har fattat
beslut om tilldelning av medel.
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