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Information om hur de statliga STI/hiv-medlen påverkas av
regeringens budgetförslag för 2017
Stockholms läns landsting ansöker årligen om statsbidrag hos Folkhälsomyndigheten
för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner (STI). Den aktuella
ansökan, som omfattar bidrag om sammantaget 31 005 500 kr och ska behandlas som
ett beslutsärende i hälso- och sjukvårdsnämnden (HNS) den 27 september 2016,
ska enligt regeringsförordningen (SFS 2013:666) vara Folkhälsomyndigheten tillhanda
senast den 1 oktober 2016.
I regeringens budgetförslag för 2017, som presenterades den 20 september, anslås
75,5 miljoner kronor för insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar, vilket
nästan är en halvering mot föregående år (har legat på cirka 145 miljoner i flera år).
Dessa medel får enligt förslaget ”användas för utgifter för statsbidrag för insatser
mot hiv/aids och andra sjukdomar med koppling till hiv/aids. Anslaget får användas
för utgifter för insatser på nationell nivå och övergripande samordning och
uppföljning.” Det framgår vidare av förslaget att ”grunden för det fortsatta arbetet
bör enligt regeringen vara det författningsreglerade ansvar som landsting och
kommuner har för att förebygga smittspridning och stödja de smittade och deras
anhöriga. Omfattningen och inriktningen på de statliga insatserna inom området
bör därför omprövas. Fokus för det statliga åtagandet inom området bör
fortsättningsvis främst avgränsas till insatser för att stödja ideella organisationer på
nationell, lokal och regional nivå.”
Innehållet i budgetförslaget kom som en överraskning för såväl landstingen som för
Folkhälsomyndighetens medarbetare. Den ansökan om statsbidrag från Stockholms
läns landsting som ska behandlas av HSN den 27 september 2016 är därför baserad
på att landstinget normalt fått 30-31 miljoner per år för det preventiva STI/hivarbetet. Av detta brukar cirka två tredjedelar fördelas till landstingsverksamheter
och en tredjedel till ideella organisationer. Skulle landstinget endast få hälften så
mycket i bidrag för 2017 och där insatserna enligt regeringens förslag främst bör gå
till stöd för ideella organisationer, får det stora konsekvenser, inte minst för flera
landstingsverksamheter både inom och utanför hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Vad händer nu?
Diskussioner pågår mellan Folkhälsomyndigheten och Socialdepartementet om hur
den fortsatta processen ska se ut när det gäller ansökan och bidrag för 2017.
Folkhälsomyndigheten förväntar sig ett regleringsbrev, men det är inte känt vad ett
sådant kommer att innehålla eller när det kan förväntas komma. I nuläget måste vi
därför förhålla oss till det ansökningsdatum som gäller enligt förordningen, det vill
säga den 1 oktober 2016.
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