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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 4 februari 2014
1

Trafikförvaltningens svar den 28 november 2013 över Trafikverkets remiss
av TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och
järnvägar (TDOK 2012:1151)
LS 1309-1201

2

Justitieombudsmannens beslut den 26 november 2013 över Centrum för
rättvisas anmälan till JO om filminspelningar på bl.a. sjukhus
LS 1311-1512

3

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 3 september 2013 över
Försvarsdepartementets betänkande En myndighet för alarmering
(SOU 2013:33)
LS 1305-0668

4

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 8 oktober 2014 om Socialdepartementets remiss En översyn av läkemedelslagen (Ds 2013:51)
LS 1307-0959

5

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande den 11 december 2013 över Utbildningsdepartementets betänkande Kvinnor och barn i rättens gränsland
(SOU 2012:45)
LS 1309-1108

6

Näringsdepartementets protokoll den 12 december 2013 om entledigande
och förordnande av ledamöter och ersättare i övervakningskommittéer för
program inom EU:s territoriella samarbete under programperioden 20072013
LS 1312-1623

7

Strokevänners skrivelse den 8 januari 2014 om bidrag till Stroke Center i
Vällingby
LS 1304-0546

8

Presidieenhetens anmälan den 20 januari 2014 till landstingsstyrelsen om
Stockholms läns landstings presidiums verksamhet 1 november 2011- 31
oktober 2013
LS 1401-0086

9

Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).
LS 1307-0924, 1302-0310, 1307-0918

Bilaga

Förteckning av domar och beslut att anmäla
Upphandlingsärenden
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 17 december 2013 i mål nr 15278-13.
Inst Produit Synthése (IPSEN) AB ./. SLL avseende upphandling av läkemedel på
rekvisition (SLL450). IPSEN ansöker om överprövning av upphandlingen för
läkemedelsposition ATC-kod M03AX01, Bitulinumtoxin och yrkar att upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten avslår IPSEN:s ansökan.
LS 1307-0924
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 6 december 2013 i mål nr 22034-13. Inst
Produit SOS Alarm Sverige AB./. SLL avseende upphandling av tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter. SOS Alarm ansökte om överprövning
av beslutet att anta MedHelp som leverantör. Förvaltningsrätten avslår SOS
Alarm:s ansökan.
LS 1302-0310
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 3 januari 2014 i mål nr 15791-13. AGA
Gas AB./. SLL avseende upphandling av hjälpmedelscentralverksamhet
(SLL1120). Upphandlingen består av två objekt, i objekt B har Sodexo antagits
som leverantör medan AGA Gas inte har gått vidare till utvärderingen eftersom
SLL ansett att deras anbud inte uppfyllt samtliga krav. AGA Gas yrkar i första
hand att ny utvärderings ska göras avseende objekt B där AGA Gas anbud tas upp
till prövning, i andra hand yrkar man att hela upphandlingen ska göras om avseende objekt B. Förvaltningsrätten bifaller AGA Gas förstahandsyrkande.
LS 1307-0918

