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§9
Förslag till fördelning av statsbidrag avseende HIV/Aids-insatser i Stockholms stad
för 2006
Dnr 420-740/2005
Organisations- och föreningsutskottets beslut
1.

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att bevilja bidrag till hiv/aidsinsatser enligt tjänsteutlåtandet (bilaga).

2.

Organisations- och föreningsutskottet beslutade att överlämna detta ärende till
socialtjänstnämnden för beslut om stadens ungdomsmottagningar.

3.

Paragrafen justerades omedelbart.

Ärendet
Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2006-01-10.
Socialtjänstnämnden har som uppgift att samordna stadens insatser vad gäller hiv/aids.
Detta innebär bl.a. att tillhandahålla allmänhet och myndigheter information om hiv/aids
och aktivt verka för att minska spridning av hiv och Sexual transmitted infections (STI) i
staden. Vidare ska förvaltningen upprätthålla kontinuerliga kontakter med de frivilligorganisationer som bedriver hiv/aids-relaterade verksamheter och även söka nå
ytterligare riskgrupper.
Storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg har sedan statens budgetår
1991/1992 årligen erhållit statsbidrag, det s.k. extrabidraget till hiv/aids-insatser och stöd
till aids-sjuka. Fram till och med 1997 har Folkhälsoinstitutet fördelat det extra bidraget
till landets kommuner och landsting. Från och med 1998 har regeringen anslagit bidrag
till storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg inom anslaget ”Allmänna
bidrag till kommuner”.
Storstadsregionerna beviljades för år 2005 90 miljoner kronor. Förvaltningen har för
stadens räkning framfört till regeringen att fördelningen av bidrag som grundar sig på
antal HIV-infekterade per 100 000 invånare inte ger en rättvis fördelning för Stockholm.

För Stockholms stads del uppgick bidraget 2005 till 13 360 tkr. Av dessa fördelade
kommunstyrelsen 3 100 tkr till Stockholms skolors ungdomsmottagning och till
stadsdelsnämndernas ungdomsmottagningar. Resterande 10 260 tkr användes enligt
OFU:s beslut, till förvaltningens kostnader för hiv/aids-sekretariatet, utbildning och
informationskostnader samt bidrag till frivilligorganisationer.
Förvaltningen har fått underhandsbesked från Sveriges Kommuner och Landsting om att
Stockholm stad erhåller 13 360 000 kr även för 2006.
Arbete med föreningar
Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott ger bidrag till 13
ungdomsmottagningar, en mansmottagning och 16 organisationer/föreningar med olika
verksamheter och projekt. Förvaltningen följer dessa verksamheter och anser att de
insatser som dessa föreningar utför vad gäller hiv-prevention är av mycket stor vikt.
Förslag till beslut
Ordföranden Karin Rågsjö (v) föreslog, med instämmande från övriga ledamöter, att
utskottet skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.
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