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Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum

Fredagen den 26 februari 2016

Tid

9.00-9.15

Plats

Gjörwellsalen, Landstingshuset

Ledamöter

(L)
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(L)
(KD)
(C)
(S)
(S)
(MP)
(V)
(V)
(SD)

Anna Starbrink
Marie Ljungberg Schött
Dag Larsson
Inger Akalla
Gunilla Helmerson
Lotta Lindblad Söderman
Amelie Tarschys Ingre
Ella Bohlin
Karin Fälldin
Petra Larsson
Adriana Haxhimustafa
Susanne Nordling
Håkan Jörnehed
Pia Ortiz Venegas
Jörgen Bengtsson

Ordförande

Ersättare

(M)
(L)
(KD)
(KD)
(C)
(SD)

Catarina Ekeståhl
Jessica Ericsson
Maria Fälth
Margaretha Åkerberg
Kent Ivarsson
Ulf Landström

Tjänstgörande
Tjänstgörande

Övriga

HSF tjänstemän:
Barbro Naroskyin, Åke Örtqvist och Lisbeth Ekebom.
Politiska sekreterare:
Jesper Svensson (L), Johanna Falk (S) och Jessica Nilsson (V).
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Justeringsdatum

Den 8 mars 2016.

Anslagsdatum

Den 9 mars 2016.

Justerat

Anna Starbrink

Vid protokollet

Lisbeth Ekebom

3/2016

Dag Larsson
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§ 57

Val av justerare

2:e vice ordförande Dag Larsson (S) väljs att tillsammans med ordförande
Anna Starbrink (L) justera dagens protokoll.
§ 58

Godkännande av dagordning

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner dagordningen.
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§ 59 Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv och andra
sexuellt överförbara infektioner år 2016
HSN 1506-0787
Ärendebeskrivning
I ärendet presenteras förslag för slutlig fördelning av det statliga bidraget till
verksamheter och ideella organisationer för hiv/STI-prevention för 2016 i
Stockholms läns landsting (SLL). Folkhälsomyndigheten (FoHM) har beslutat
att bevilja 31 miljoner kr till SLL för hiv/STI-förebyggande arbete. Landstingets
ursprungliga ansökan till FoHM omfattade 35,5 miljoner kr. Tjänsteutlåtandet
innehåller därför ett reviderat förslag till fördelning av bidraget.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-02-22
Utvecklingsområden inom hiv/STI-prevention
Förslag till fördelning av statsbidrag för hiv/STI-preventiva insatser projekt/organisation 2016
Yrkanden
1) Ordförande (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
2) Håkan Jörnehed (V) och Susanne Nordling (MP) yrkar bifall till gemensamt
förslag till beslut (bilaga).
Propositionsordning
Ordförande (L) ställer proposition på de två förslagen och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens yrkande.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

fördela statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser 2016 till verksamheter och
ideella organisationer enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga.

Reservation
Håkan Jörnehed (V) anmäler att V-ledamöterna reserverar sig mot beslutet.
Susanne Nordling (MP) reserverar sig mot beslutet.

Anna Starbrink (L) tackar de närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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BILAGA
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna

Förslag till beslut
Ärende nr 3
HSN 1506-0787

Fördelning av statsbidrag för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara
infektioner år 2016
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

fördela statsbidraget för hiv/STI-preventiva insatser 2016 till verksamheter
och ideella organisationer enligt tjänsteutlåtandet med följande ändringar

att

minska det administrativa bidraget för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
för handläggningen med 500 000 kronor samt minska bidraget till
Smittspårningsprogrammet med 500 000 kronor

att

dessa skall omfördelas tillbaka till de projekt man tagit pengar från för att
finansiera Smittspårningsprogrammet

Vi önskar även att förvaltningen tar upp en diskussion med Folkhälsomyndigheten, är
det rimligt att myndigheten fördelar pengar riktade till att just gå till hiv preventivt
arbete, och att man ur dessa riktade pengar, måste avsätta resurser för administration
och konsultkostnader för att följa upp dessa bidrag. Detta borde belasta något annat
konto.
Smittspårningsprogram är en mycket viktig del i ett preventivt arbete. Vi anser att det
bör vara en reguljär landstingsverksamhet och bekostas därefter.

