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Handläggare:
Anders Nyström

Landstingsstyrelsen

Ny organisatorisk tillhörighet för enheten Landstinget
förebygger AIDS (Lafa) inklusive Järva mansmottagning.

Ärendet
Landstingsfullmäktige beslutade i oktober 2008 att huvuddelen av
Centrum för folkhälsa överförs till Karolinska Institutet genom
verksamhetsövergång vid årsskiftet 2008/2009. Samtidigt beslutades att
Lafa (Landstinget förebygger aids), som organisatoriskt tillhörde Centrum
för folkhälsa kvarstannade i landstingets regi. Efter det har diskussioner
förts mellan HSNf och Landstingsstyrelsens förvaltning om vilken som är
den mest lämpliga organisatoriska tillhörigheten för Lafa.
Ärendet har behandlats i Centrala Samverkansgruppen den 24 juni 2009.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att

överföra verksamheten inklusive personal vid Landstinget förebygger
AIDS (Lafa) inklusive Järva Mansmottagning från LSF till HSNf fr om
den 1 september 2009

att

överföra budgetmedel motsvarande 2,5 mkr från LSF till HSNf fr o m
den 1 september 2009

Förvaltningens synpunkter
Landstingsfullmäktige beslutade i oktober 2008 att huvuddelen av
Centrum för folkhälsa överförs till Karolinska Institutet genom
verksamhetsövergång vid årsskiftet 2008/2009. Samtidigt beslutades att
Lafa (Landstinget förebygger aids), som organisatoriskt tillhörde Centrum
för folkhälsa kvarstannade i landstingets regi. Efter det har diskussioner
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förts mellan HSNf och Landstingsstyrelsens förvaltning om vilken som är
den mest lämpliga organisatoriska tillhörigheten för Lafa.
Lafas verksamhet har funnits sedan 1987 och i stort sett finansierats med
statliga HIV-medel. Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för personer
som arbetar med sex och samlevnad i Stockholms län. Uppdraget är att
förebygga hiv, övriga sexuellt överförda infektioner samt oönskade
graviditeter. Man gör det bl a genom utbildningsinsatser, metodutveckling
och metodmaterial, stöd och handledning, utvecklingsarbete,
kommunikationsinsatser och statistikinsamling. Lafa samarbetar med
andra aktörer i länet och landet kring HIV- och STI-prevention och med
Smittskyddsenheten inom SLL. Till Lafa hör också Järva mansmottagning,
en mottagning som arbetar både förebyggande och kliniskt och genom sitt
arbete bl a når en stor del män med invandrarbakgrund.

Miljökonsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga konsekvenser för miljön
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