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LS 1201-0108

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 24 januari 2012
1

Forskningsberedningens protokoll nr 7 den 29 november 2011
LS 1101-0039

2

Arbetsmarknadsdepartementets skrivelse den 15 december 2011 om den minoritetspolitiska reformen
LS 1112-1708

3

Sveriges Kommuners och Landstings beslut om Överenskommelser mellan
staten och Sveriges Kommuners och Landsting om
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012, LS 1112-1714
fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och
sjukvård, LS 1112-1715
förbättrad patientsäkerhet

2012,

LS 1112-1716

en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess för 2012, LS 1112-1717
rehabiliteringsgaranti

2012,

LS 1112-1718

fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2012,
LS 1115-1719

4

Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 12:3 den 16 januari 2012 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt lagen om offentlig anställning
LS 1201-0129

4

Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).
LS 1005-0448,1007-0611,1006-0552,1102-0232,1110-1387,1112-1658,
1109-1251,1010-0763,1112-1638,1110-1399

Bilaga
Förteckning av domar och beslut att anmäla från LSF juridik
Laglighetsprövningar
LS 1005-0448
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 28 november 2011 i mål nr 29513-10,
avseende laglighetsprövning enlig kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet, av fullmäktiges beslut den 13 april 2010, § 69 under rubriken "an
skaffning av fordon för pendeltågstrafik till Arlanda och Uppsala" att under förutsättning av att AB Storstockholms Lokaltrafik tecknar avtal med infrastrukturförvaltaren A-Train AB om att trafikera Arlanda, eller om avtal inte kommer till
stånd, med ett kompletterande beslut av SL:s styrelse om alternativ användning,
godkänna anskaffning av pendeltågsfordon till en kostnad av 1100 000 000 kronor samt att beakta objektet i samband med beredningen av investeringsbudget
för åren 2011-2015. Domen innebär att landstingsfullmäktiges beslut kvarstår.
LS 1007-0611
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 oktober 2011 i mål nr 30151-10, avseende laglighetsprövning enlig kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet av fullmäktiges beslut den 13 april 2010, § 66, att enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa den framlagda årsredovisningen för landstingskoncernen för år 2009. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
LS 1006-0552
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 november 2011 i mål nr 32346-10,
avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet, av fullmäktiges beslut den 11 maj, 2010 §101, att godkänna
tilläggsavtal nr 2 till genomförande för Citybanan i Stockholm mellan Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och Banverket.
Domen innebär att det överklagade beslutet kvarstår.
LS 1102-0232
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 19 december 2011 i mål nr 3264-11,
avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet, av fullmäktiges beslut den 18 januari 2011, § 8, att revisionens
budget för 2011 fastställs till 32,1 miljoner kronor, att planeringsramen för år
2012 fastställs till 28,6 miljoner kronor samt att planeringsramen för år 2013
fastställs till 25 miljoner kronor
Domen innebär att det överklagade beslutet kvarstår.
LS 1110-1387
Kammarrätten i Stockholms beslut den 6 december i mål nr 6771-11, avseende
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom den 25 oktober 2011 i mål nr 30672-10,
avseende överklagan av fullmäktiges beslut den 13 april 2010 att godkänna förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Banverket avseende tidigare
läggning av nytt mötesspår i Nynäsgård på Nynäsbanan. Förvaltningsrättens avgörande, står därför fast.
forts.

forts.
LS 1112-1658
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 9 december 2011 i mål nr 4144-11, avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet av landstingsstyrelsens beslut den 25 januari 2011, § 11, att tillstyrka att Södertälje sjukhus AB i samarbete med Bariatric Center Stockholm, Global
Health Partner (GHP) ansöker om auktorisation att bedriva obesitaskirurgi på
uppdrag av landsstinget Östergötland, att förutsättningen för tillstyrkan är att
samarbetet med GHP genomförs som en del i att effektivisera produktionslinjen
som krävs för avtalet med hälso- och sjukvårdsnämnden, samt att samarbetsavtalet med GHP och auktorisationen inte kräver extra investeringar för Stockholms läns landsting samt att tillstyrkan inte är ett ställningstagande för framtida
profilering eller kapacitetsplanering för Södertälje sjukhus AB. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Upphandlingsärenden
LS 1109-1251 HPV vaccin
Kammarrätten i Stockholms dom den 11 november 2011 i mål nr 5480-11, GlaxoSmithKline AB, ./. SLL, avseende utlämnande av allmän handling i upphandlingen av HPV vaccin. Kammarrätten avslår överklagandet.
LS 1109-1251 HPV- vaccin GlaxoSmithKline
Kammarrätten i Stockholms beslut den 13 december 2011 i mål nr 6929-11, 694911, GlaxoSmithKline ./.SLL, avseende ansökan om prövningstillstånd i upphandlingen av samordnad upphandling av HPV vaccin.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande
står därför fast. Kammarrättens intermistiska förordnande i beslut den 5 december upphör att gälla.
LS 1010-0763
Kammarrätten i Stockholms dom den 22 november 2011 i mål nr 4625-11 Wise
AB ./. SLL, avseende upphandling av hörseltekniska hjälpmedel samt hjälpmedel
för alternativ telefoni. Kammarrätten bifaller överklagandet och förordar att
Stockholms läns landstings upphandling av hörseltekniska hjälpmedel samt
hjälpmedel för alternativ telefoni, av SLL 531, ska göras om.
LS 1112-1638 informations- och kommunikationstjänster
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 januari 2012 i mål nr 24350-11 ,
Identity Works AB ./.SLL, avseende ansökan om överprövning av upphandling
av informations- och kommunikationstjänster.
Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning enligt LOU.
Myndighetsbeslut
LS 1110-1399 utlämnande av allmän handling
Kammarrätten i Stockholms dom den 22 december 2011 i mål nr 6416-11,
avseende utlämnande av allmän handling i upphandlingen av konferensbokningsservice.
Kammarrätten avslår överklagandet.

