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Sammanfattning
Socialnämnden söker varje år om statsbidrag från
Folkhälsomyndigheten (FHM) för insatser mot hiv/STI-infektioner.
Sista ansökningsdag är 1 oktober och ansökan ska vara egenhändigt
underskriven av behörig firmatecknare, 11 § förordning om
statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot
hivinfektioner (SFS 2013:666). I blanketten från FHM framgår att
handling som styrker att kravet är uppfyllt ska bifogas ansökan. Det
kan till exempel vara utdrag från delegationsordningen.
Socialnämndens delegationsförteckning behöver senast i september
kompletteras så att förvaltningschefen är behörig att underteckna
ansökan om statsbidrag för insatser mot hiv/STI-infektioner.
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Bakgrund
Enligt förordningen om statsbidrag till landsting och vissa
kommuner för insatser mot hivinfektioner (SFS 2013:666) är syftet
med statsbidraget bland annat att förstärka och komplettera insatser
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för att nå målen att begränsa spridning av hivinfektioner och
förstärka insatser mot andra sexuellt överförbara sjukdomar. Syftet
anges vidare vara att samverka med landsting, kommuner och
ideella organisationer för kunskapsuppbyggnad och -förmedling.
Många av socialtjänstens målgrupper kommer alltid att vara mer
utsatta för smittsamma sjukdomar i och med sitt mer riskbenägna
levnadssätt. Arbetet behöver därför ständigt vara pågående och i
utveckling.
I förvaltningens uppdrag ligger att administrera ansökningar, följa
upp verksamheter/insatser som erhåller bidrag, samla och förmedla
kunskap och samverka med andra aktörer till exempel
utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen, landstinget och andra
storstadskommuner.
Ansökan om aktuellt statsbidrag ska varje år lämnas in senast den
1 oktober till FHM. Vid handläggningen kontrolleras att behörig
person egenhändigt har undertecknat ansökan. För att arbetet med
ansökan ska kunna handläggas på förvaltningen behöver
förvaltningschefen vara behörig att underteckna ansökan. En sådan
delegation saknas i dagsläget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen på enheten för
juridik, upphandling och föreningsstöd.
Förvaltningens synpunkter och förslag

5.10

Förvaltningen föreslår att en ny punkt läggs upp under kapitel 5 i
delegationsordningen:
Delegat (lägsta
Ärendegrupp
Lagrum m.m.
nivå)
Kommentar
Underteckna ansökan till 11§ förordning om
Förvaltningschef
Anmäls inte.
folkhälsomyndigheten om statsbidrag till landsting och
Verkställighet
statsbidrag för insatser
vissa kommuner för insatser
mot hiv/STO-infektioner. mot hivinfektioner (SFS
2013:666)
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