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Förslag till hantering av ansökan om statsbidrag för
STI/hiv-prevention 2010
Ärendet
I ärendet föreslås att ge presidiet i uppdrag att besluta om landstingets
ansökan till Socialstyrelsen för statsbidrag STI/hiv-prevention. Ansökan
ska vara Socialstyrelsen tillhanda runt den 20 november.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att

ge presidiet i uppdrag att besluta om ansökan till Socialstyrelsen för
statsbidrag STI/hiv-prevention

Förvaltningens synpunkter
Stockholms läns landsting har sedan slutet av 1980-talet fått statliga bidrag
för att förstärka sitt STI/hiv-preventiva arbete. För 2009 fick Stockholms
läns landsting 30 795 000 kr i statsbidrag.
För att få del av 2010 års statsbidrag måste landstinget inkomma med en
ansökan till Socialstyrelsen, vilken i sig utgör en sammanställning av ett
flertal ansökningar från aktörer inom det STI- och hivpreventiva området i
länet.
En överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialdepartementet reglerar hur kommuner och landsting/regioner får
använda statsbidragen. Hittills har överenskommelserna varit ettåriga men
inför 2010 års förhandlingar är ambitionen att få till en treårig
överenskommelse. Däremot är det troligt att tilldelning av medel beslutas
årligen. Överenskommelsen beräknas vara klar i slutet av oktober.
Departementet ger därefter Socialstyrelsen i uppdrag att verkställa
överenskommelsen varför några klara anvisningar från Socialstyrelsen
ännu inte finns. Socialstyrelsen räknar med att vilja ha in ansökan från
landsting och kommuner runt den 20 november.
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Insatserna för STI- och hivprevention som omfattas av statsbidrag
förväntas bidra till att uppfylla målen i den Nationella strategin mot
hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar (Regeringens proposition
2005/06:60). Strategins övergripande mål är att begränsa spridningen av
hivinfektion och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar samt
konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde.
Landstinget använder sig av ett ansökningsförfarande där verksamheter
inom kommun, landsting och stat samt ideella organisationer, som verkar i
länet, har möjlighet att ansöka om att få del av bidraget. Sista
ansökningsdag är den 14 oktober.
Prioriteringar av ansökningarna görs utifrån det regionala
handlingsprogrammet för STI- och hivprevention och epidemiologiska data
samt en bedömning av hur det kompletterar landstingets övriga
verksamheter.
Arbetet med prioritering görs samordnat av det Regionala rådet för STIoch hivprevention i Stockholms läns landsting och en arbetsgrupp på
förvaltningen. Regionala rådet leds av Smittskyddsläkaren och har även
representanter från infektionskliniken, Venhälsan, Sesamverksamheterna,
Beroendecentrum Stockholm, förvaltningen inklusive Lafa samt
Stockholms stad som är adjungerad.
Förvaltningen återkommer till HSN i början av 2010 med en anmälan om
slutlig fördelning. Socialstyrelsen fattar i december beslut om tilldelning av
medel.
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