PROTOKOLL
2004-10-12

Landstingsfullmäktige

Justerat tisdagen den 12 oktober avseende § 293, i övrigt tisdagen den 26 oktober
2004

Conny Andersson

Inger Linge

Tore Lidbom

§ 287
Inledning
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
Upprop förrättades och närvaro och frånvaro på grund av anmälda förhinder
anteckna des enligt uppropslistan, bilaga 1.
Fullmäktige godkände de anmälda förhindren.

§ 288
Kungörelse och annonsering
Kungörelsen om fullmäktiges sammanträde utsändes den 30 september 2004 till
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt länsstyrelsen. Kungörelsen anslogs
samma dag på landstingets anslagstavla.
Föredragningslistan infördes den 5 oktober 2004 i de tidningar där enligt fullmäktiges beslut annonsering ska ske. I Dagens Nyheter skedde dock annonseringen
den 6 oktober 2004 p g a misstag i handläggningen hos tidningen.
Tillägg till föredragningslistan anslogs den 8 oktober 2004 på landstingets anslagstavla och utsändes samma dag till fullmäktiges ledamöter och ersättare.
Det antecknades att sammanträdet kungjorts i laga ordning.

§ 289
Justering
Att tillsammans med ordföranden justera sammanträdets protokoll utsågs förste
och andre vice ordföranden.
Protokollet skall justeras senast tisdagen den 26 oktober 2004.
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Beslutsärenden
§ 290
Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2005
(förslag 92)
LS 0409-1767
Fullmäktige beslutade
att fastställa dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2005 enligt
följande: den 8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 13 september, 11 oktober
22-23 november (budgetsammanträde) och 13 december
att samtliga sammanträden börjar klockan 09.30.

§ 291
Annonsering av landstingsfullmäktige under 2005 (förslag 93)
LS 0409-1768
Fullmäktige beslutade
att tillkännagivande om landstingsfullmäktiges sammanträden under 2005 skall
införas i Dagens Nyheter, Länstidningen Södertälje, Metro, Stockholm City,
Norrtelje Tidning, Svenska Dagbladet och Nynäshamns Posten.

§ 292
Borgensåtagande för AB Storstockholms lokaltrafiks räkning för nya bussar
med anledning av eventuellt försök med trängselskatt (förslag 94)
LS 0405-0949
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Ingela Nylund Watz, Hans-Erik Malmros,
landstingsråden Maria Wallhager, Stig Nyman och Bengt Cedrenius, Anders
Gustâv, Måns Almqvist, Åke Askensten, Christina Berlin, Andres Käärik, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Joakim Edhborg, landstingsrådet Chris Heister,
Olov Lindquist, Jan Strömdahl, landstingsrådet Christer G Wennerholm, Staffa n
Holmberg, Margareta Cederfelt, Sten Erson Wester, Bo Lagerquist, Jan
Stefansson samt John Glas.
I ordningsfråga yttrade sig Georg Gustafsson samt landstingsråden Chris Heister
och Stig Nyman.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m-, fp- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) återremiss av ärendet med motiveringen att ärendet skall kompletteras med det
ingångna avtalet mellan staten och SL och med en juridisk utredning om det överhuvudtaget är lagligt att gå i borgen för ett statligt försök med trängselskatt, samt
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att en kostnadsberäkning görs för SLL:s ökade räntekostnader i samband med utökat borgensåtagande för SL
4) avslag till återremissyrkandet
Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till återremissyrkandet och fann att fullmäktige bifallit yrkandet.
Votering genomfördes härefter enligt följande godkända voteringsproposition:
Den som bifaller avslagsyrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Röstar minst
en tredjedel av ledamöterna nej har fullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att sammanräkningstablån visade
75 ja-röster och 74 nej-röster vilket innebar att minst en tredjedel av ledamöterna
hade bifallit återremissyrkandet.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
BESLUT
Fullmäktige beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet skall kompletteras med det
ingångna avtalet mellan staten och SL och med en juridisk utredning om det överhuvudtaget är lagligt att gå i borgen för ett statligt försök med trängselskatt, samt
att en kostnadsberäkning görs för SLL:s ökade räntekostnader i samband med utökat borgensåtagande för SL.
RESERVATION
S-, v- och mp- ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
landstingsstyrelsens förslag.

§ 293
Upphävande av beslut om generellt anställningsstopp samt skrivelse om att
snarast upphäva anställningsstoppet (förslag 95)
LS 0406-1360, 0407-1393
I ärendet yttrade sig landstingsrådet Lars Dahlberg, Margareta Cederfelt,
Margaretha Herthelius, Håkan Jörnehed, landstingsråden Stig Nyman och Bengt
Cedrenius.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att omedelbart upphäva det av landstingsfullmäktige fattade beslutet från den 2526 november 2003 om generellt anställningsstopp
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att uttala att stor restriktivitet ska tillämpas vid all nyrekryt ering.
Särskilt uttalande antecknades av m-, fp- och kd- ledamöterna, se förslaget sid 2.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 294
Förslag till strukturella åtgärder i vissa intressebolag (förslag 96)
LS 0407-1395
I ärendet yttrade sig landstingsråden Maria Wallhager och Anna Berger Kettner.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att instämma med AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse i bedömningen av
aktieinnehavet
att godta AB Storstockholms Lokaltrafiks inriktning att sälja bolagets aktieinnehav i FAC Flygbussarna Airport Coaches AB respektive i Stockholm Terminal
AB
att försäljningen av aktieinnehavet skall ske på affärsmässig grund
att det vid en försäljning av SL:s andelar i FAC, skall knytas avtal om att FAC
under en övergångstid skall garantera fortsatt trafik till Arlanda enligt de principer som gäller i dag avseende pris och turtäthet
att SL skall söka möjligheter att komma överens med FAC om nya rabatter och
andra samarbeten som gynnar resenärerna med SL-kort
att avtalet mellan SL och FAC skall vara så konstruerat att SL inte frånhänder
sig rätten att efter övergångstidens slut trafikera de sträckor inom länet på vilka
FAC i dag bedriver trafik.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fpreservationen i landstingsstyrelsen.
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§ 295
Bordlagd motion 1997:80 av Andres Käärik (fp) om nya Djurgårdsfärjor
(förslag 87)
LS 9710-0891
Motionen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 september 2004.
I ärendet yttrade sig Andres Käärik, landstingsrådet Anna Berger Kettner samt
Jan Strömdahl.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
RESERVATION
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fpreservationen i landstingsstyrelsen.

§ 296
Bordlagd motion 2004:10 av Margareta Cederfelt (m) om organdonationer
(förslag 90)
LS 0403-0567
Motionen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 september 2004.
I ärendet yttrade sig Margareta Cederfelt och landstingsrådet Inger Ros.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att anse motionen besvarad.
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§ 297
Motion 2003:76 av Jan Liliemark (fp) om att informera om
skatteutjämningssystemets avgifter på landstingets lönebesked (förslag 97)
LS 0312-3044
I ärendet yttrade sig Jan Liliemark, landstingsråden Lars Dahlberg, Stig Nyman,
Chris Heister, Birgitta Rydberg och Bengt Cedrenius, Håkan Jörnehed, Georg
Gustafsson, Urban Ryadal samt Kerstin Pettersson.
YRKANDEN
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till m- och kd- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
3) bifall till fp- ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till yrkandena ovan och fann att
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att avslå motionen.
RESERVATIONER
M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för
den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen.
Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fpreservationen i landstingstyrelsen.

Härefter ajournerade sig fullmäktige för att invänta utsatt tid för frågestunden.

Besvarande av frågor
§ 298
Frågor
LS 0410-1889--1898
1) Från Christer G Wennerholm (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Är avsikten att få till stånd en förlängning av avtalet med S:t Görans sjukhus
innan den nya stopplagen träder i kraft?
2) Från Rolf Bromme (fp) till landstingsrådet Lars Dahlberg (s):
Kommer du att vidta några åtgärder för att snabbt återställa en fullgod bemanning
med kvalificerade läkare och därmed kvaliteten på röntgenavdelningen på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus?
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3) Från Stig Nyman (kd) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Anser du att det finns några bärande skäl att uppmuntra regeringen till en ny
stopplag med hänvisning till de erfarenheter Stockholms läns landsting har av
samarbetet med Capio om S:t Görans sjukhus?
4) Från Filippa Reinfeldt (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Kommer Stockholm Care även framledes att erbjuda vård till privatpatienter från
utlandet?
5) Från Birgitta Rydberg (fp) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord:
Tycker du att det är rimligt att äldre kvinnor diskrimineras med att få betala en
hög avgift för en undersökning om de känner oro för att de har cancer i
underlivet ?
6) Från Pia Lidwall (kd) till landstingsrådet Inger Ros:
Anser du att patienterna vid mag-/tarmverksamheten vid Ersta sjukhus även i
fortsättningen skall få möjlighet till denna dokumenterat kostnadseffektiva och
medicinskt högtstående vård på Ersta?
7) Från Olle Reichenberg (m) till landstingsrådet Ingela Nylund Watz:
Avser finanslandstingsrådet lägga en budget där underskottet för 2003 inte
återställs?
8) Från Maria Wallhager (fp) till landstingsrådet Anna Berger Kettner:
Delar du din partikollega Staffan Holmbergs åsikt att den pågående
reklamkampanjen för underkläder på SL-bussarna inte är stötande?
9) Från Inga-Britt Backlund (kd) till landstingsrådet Birgitta Sevefjord:
Är du beredd att göra en översyn av missbrukarvården för att säkerställa att rätt
vård ges?
10) Från Marie Ljungberg Schött (m) till landstingsrådet Inger Ros:
Kan sjuk vårdslandstingsrådet garantera en god tillgång på tolkservice till ett för
beställaren bästa möjliga pris?
Frågorna antecknades som besvarade.

Beslutsärende
§ 299
Motion 2002:23 av Sten Erson-Wester (kd) om ökade trygghetsskapande
åtgärder i form av ett trygghetspaket för kollektivtrafiken (förslag 98)
LS 0210-0439
Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet.
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Valärenden
§ 300
Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i fullmäktige samt
sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 99)
LS 0409-1747
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att utse ordförande samt förste och andre vice ordförande i fullmäktige att tjänstgöra fr o m 1 november 2004 t o m 31 oktober 2005
att utse sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne för samma tjänstgöringstid.
Fullmäktige valde enligt valberedningens förslag
Ordförande
s Conny Andersson

1:e vice ordförande
m Inger Linge

Sekreterare
Peter Freme

2:e vice ordförande
s Tore Lidbom

Ersättare
Klas Havrén

Det antecknades att presidiets ledamöter ej deltog i beslutet.

§ 301
Vissa fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 100)
LS 0302-0555, 0402-0278, 0403-0656, 0405-0916, 0406-1236, 1307, 1333, 1340,
1341, 1342, 0407-1405, 0408-1509, 1533, 1548, 1570, 1572, 0409-1653, 1744,
1761, 0410-1854
Fullmäktige beslutade att medge befrielse för Måns Almqvist (v) från uppdraget
som ledamot i mälardalsrådets näringslivs- och FoU- utskott.
Fullmäktige valde härefter enligt valberedningens förslag

Mälardalsrådets näringslivs- och FoU-utskott intill utgången av 2006
Ledamot
v

Elena Dingu-Kyrklund

(efter Måns Almqvist)

Stiftelsen Clara intill utgången av 2006
Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisorsersättare

-

-

Jan-Erik Söderhielm

Magnus Fredman
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Mälardalsrådet intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Krister Skånberg

(efter Gabrielle Gjerswold)

Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott intill utgången av 2006
Ledamot
mp

Gunilla Tovatt

(efter Gabrielle Gjerswold)

Revisorskollegiet intill utgången av 2006
Ledamot
fp

Lars Bergstig

(efter Mats Ifvarsson)

Revisorsgrupp II intill utgången av 2006
Revisor
fp

Lars Bergstig

(efter Mats Ifvarsson)

Revisorsgrupp III intill utgången av 2006
Revisorsersättare
fp

Lars Bergstig

(efter Mats Ifvarsson)

Länsrätten intill utgången av 2006
Nämndeman
v
v
v
m

Josefine Johansson
Marie Antman
Nafi Cilgen
Bo Liljeqvist

(efter Klas Ek)
(efter Annika Haglund)
(efter Eduardo Henry Villanueva-Contreras)
(efter Jan Birgersson)

Skattenämnden för Storföretagsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
v

Birgitta Rasmussen
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Skattenämnde n för Utlandsskattekontoret intill utgången av 2006
Ledamöter
kd

Cecil Åkermark

(efter Manuel Marshall)

Övervakningsnämnden, Stockholm söder intill utgången av 2006
Ledamot
fp

Håkan Mankefors

(efter Mats Ifvarsson)

Fullmäktige beslutade att bordlägga följande val.
tre nämndemän i länsrätten efter Maarit Nordmark (fp), Evert Ericson (fp) och
Mats Ifvarsson (fp)
en nämndeman i svea hovrätt efter Catarina Artic-Johnsson (s)
två ledamöter i skattenämnden för företagsskattekontor 1 efter Mujde Rashid (v)
och Clarence Bohlin (mp)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Haninge efter Jan Hansson (v)
en ledamot i skattenämnden för skattekontor Stockholm 2 efter Elisabet
Abelson (fp)
en ledamot i skattenämnden för storföretagsskattekontoret (v)
två ledamöter i skattenämnden för utlandsskattekontoret (v)

Besvarande av interpellationer
§ 302
Bordlagd interpellation 2004:36 av Margareta Cederfelt (m) om tandvårdens
resurser
LS 0405-0975
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för tandvårdsfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 8 juni och den 14 september 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 3.
Landstingsrådet Bengt Cedrenius hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Margareta Cederfelt och Lena-Maj Anding.

2004-10-12
§ 303
Bordlagd interpellation 2004:39 av Mats Larsson (fp) om att bjuda in
anbudsgivare från de nya medlemsstaterna i EU
LS 0406-1183
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för investeringsfrågor. Interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 september 2004.
Svar på interpellationen, se bilaga 4.
Landstingsrådet Dag Larsson hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Mats Larsson, landstingsrådet Dag Larsson samt Staffan Sjödén.

§ 304
Bordlagd interpellation 2004:45 av Bo Johansson (fp) om hur journaler ska
bli tillgängliga för synskadade
LS 0406-1189
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för handikappfrågor. Interpellationen
bordlades vid fullmäktiges sammanträde den 14 september.
Svar på interpellationen, se bilaga 5.
landstingsrådet Bengt Cedrenius hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Bo Johansson och Lena-Maj Anding.

§ 305
Interpellation 2004:46 av Hans -Erik Malmros (m) om neddragningarna i
kollektivtrafiken
LS 0409-1685
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 6.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Hans-Erik Malmros, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Åke
Askensten, Michael Stjernström, Charlotte Broberg, landstingsrådet Maria
Wallhager, Urban Ryadal, Staffan Holmberg samt Björn Sundman.

§ 306
Interpellation 2004:47 av Staffan Sjödén (m) om Nämnden för offentlig
upphandlings (NOU:s) beslut om AB Storstockholms lokaltrafiks avtal med
Metro
LS 0409-1687
Fullmäktige beslutade att bordlägga besvarandet av interpellationen.
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Interpellationen kommer att besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 14
december 2004.

§ 307
Interpellation 2004:48 av Olov Lindquist (fp) om pendeltågstrafik till Hölö
LS 0409-1688
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för trafikfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 7.
Landstingsrådet Anna Berger Kettner hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig Olov Lindquist, landstingsrådet Anna Berger Kettner, Kerstin
Pettersson samt Christina Berlin.

§ 308
Interpellation 2004:49 av Birgitta Rydberg (fp) om hur många husläkare det
finns i Stockholms län
LS 0409-1689
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 8.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig landstingsråden Birgitta Rydberg, Lars Dahlberg och Inger Ros, Lars Joakim
Lundquis t samt Boel Carlsson.

§ 309
Interpellation 2004:50 av Pia Lidwall (kd) om landstingets strategi att tillgodose vårdbehoven vid Stockholms stads nedläggning av servicehus
LS 0409-1690
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 9.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Pia Lidwall och landstingsrådet Inger Ros.
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§ 310
Interpellation 2004:51 av Cecilia Carpelan (fp) om rätt att remittera patienter till kurator inom primärvården
LS 0409-1691
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för sjukvårdsfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 10.
Landstingsrådet Inger Ros hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade sig
Cecilia Carpelan och landstingsrådet Inger Ros.

§ 311
Interpellation 2004:52 av Anita Hagelbeck (fp) om bristen på personal inom
barnsjukvården
LS 0409-1692
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för personalfrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 11.
Landstingsrådet Lars Dahlberg hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare yttrade
sig Anita Hagelbeck samt landstingsråden Lars Dahlberg och Stig Nyman.

§ 312
Interpellation 2004:53 av Stig Nyman (kd) om den psykiatriska vårdpolitiken i Stockholms läns landsting
LS 0409-1693
Interpellationen är ställd till landstingsrådet för psykiatrifrågor. Fullmäktige
beslutade den 14 september 2004 att interpellationen fick ställas.
Svar på Interpellationen, se bilaga 12.
Landstingsrådet Birgitta Sevefjord hänvisade till det skriftliga svaret. Vidare
yttrade sig landstingsråden Stig Nyman, Birgitta Sevefjord och Christer G
Wennerholm samt Margaretha Herthelius.

Nya interpellationer
§ 313
Anmälan av interpellationer
LS 0410-1856--1865
Nr 2004:54 av Lars-Joakim Lundquist (m) om varför landstinget får sälja privat
vård men inte privatägda S:t Görans sjukhus
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Nr 2004:55 av Stig Nyman (kd) om Allmäntjänstgöring (AT) i Stockholms läns
landsting
Nr 2004:56 av Birgitta Rydberg (fp) om rehabilitering för cancerpatienter
Nr 2004:57 av Andres Käärik (fp) om ersättning för intensivvård
Nr 2004:58 av Pia Lidwall (kd) om ojämlik vård
Nr 2004:59 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om beredskap vid akutsjukhusen för att
hantera NBC-händelser
Nr 2004:60 av Pia Lidwall (kd) om vården som högriskverksamhet
Nr 2004:61 av Bo Lagerquist (fp) om brister i arbetsmiljön inom den psykiatriska
vården
Nr 2004:62 av Inga-Britt Backlund (kd) om tandvård för hemlösa
Nr 2004:63 av Lars-Joakim Lundquist (m) om flyttningen av Gärdets husläkarmottagning till Värtahamnen och namnbytet till Östermalms vårdcentral
Interpellationerna besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 14 december 2004.

Nya Motioner
§ 314
Anmälan av motioner
LS 0410--1909, 1911
Nr 2004:36 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om att erbjuda HER2-test vid bröstcancer vid samtliga sjukhus
Nr 2004:37 av Margareta Ling-Vannerus (m) om införande av skriftlig
patientinformation vid sjukbesök
Nr 2004:38 av Christina Berlin (fp) om sammanhållen vård vid bröstcancer
Nr 2004:39 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att öka andelen patienter som tar
sina mediciner
Nr 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje
Motionerna remitterades till landstingsstyrelsen för beredning.
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Avslutning
Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.50.
Vid protokollet

Peter Freme
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