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Öppnande av bankkonto i S:t Petersburg – Landstinget förebygger AIDS
Ärendet
I ärendet förslås att ett bankkonto öppnas i S:t Petersburg, Ryssland avsett
att användas i det av Östeuropa Kommittén finansierade projektet ”Att förebygga sexuellt överförda sjukdomar inklusive hiv/aids och oönskade graviditeter bland ungdomar i S:t Petersburg, Ryssland”, som drivs av Samhällsmedicin.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att hos landstingsstyrelsen hemställa att ett bankkonto öppnas i S:t Petersburg, Ryssland avsett att användas i projektet ”Att förebygga sexuellt
överförda sjukdomar inklusive hiv/aids och oönskade graviditeter bland
ungdomar i S:t Petersburg, Ryssland”, som drivs inom Samhällsmedicin, i enlighet med de ekonomiska riktlinjer och begränsningsregler
som föreslås i detta ärende och att det praktiska genomförandet administreras av AB Stockholms läns landstings Internfinans.
HSNstabens synpunkter
Bakgrund.
Sedan maj 1997 bedriver Landstinget förebygger Aids (LAFA) på uppdrag
av Stockholms läns landsting (SLL) ett femårigt projekt i S:t Petersburg,
Ryssland för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade
graviditeter bland ungdomar i två distrikt, Krasnogvardejsky och Petrogradsky, i S:t Petersburg. Projektet, som handlat om att starta sexualundervisning i skolorna och bygga upp ungdomsmottagningar i nämnda distrikt,
avslutas för SLL:s del planenligt i maj 2002.
Även SIDA och Östeuropakommittén har intresserat sig för projektet och
har funnit det framgångsrikt. Detta resulterade i att Östeuropakommittén
under förra året inledde ett samarbete med LAFA om att arbeta i ytterligare
tre distrikt i S:t Petersburg. Denna del beräknas avslutas under år 2004 och
finansieras i sin helhet via statliga medel, vilka rekvireras och förvaltas av
Samhällsmedicin. Det är för den senare delen av projektet som kontot avses.
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Motiv för ett bankkonto i S:t Petersburg.
Praxis har hittills varit att vår svenska projektledare vid sina besök i St. Petersburg haft med sig kontanter i US-dollar för att på plats kunna göra de
inköp som behövs för att driva verksamheten och därefter redovisat sina
inköp mot kvitton och motsvarande betalningsunderlag. Av flera skäl, inte
minst ur säkerhetssynpunkt , är det inte motiverat att överföra och handha
kontanter på detta sätt och därför har bättre alternativ undersökts.
Med hänsyn till säkerhetsfrågor mm bedöms att det bästa alternativet är att
öppna ett bankkonto direkt i St. Petersburg.
Avsikten är att kontot kopplas till särskild person och har regler/spärrar för
hur mycket pengar som maximalt kan lyftas per tillfälle och totalt. Land stinget skall kunna styra hur mycket pengar som skall finnas på kontot. Staben föreslår att på kontot får finnas maximalt 50 000 SEK. Största uttagsbelopp är 10 000 SEK per tillfälle. Uttagstillfällena begränsas till 1 gång per
vecka. Ba nkkontot skall vara i funktion till dess projektet i sin helhet är
slutfört, dvs under år 2004.
Staben har varit i kontakt med AB Stockholms läns landstings Internfinans,
som förklarat sig villig att svara för den praktiska hanteringen kring öppnande av föreslaget bankkonto under förutsättning av vederbörliga beslut i
ärendet.
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