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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2015

1.

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana
Protokoll 3/2015 den 27 augusti 2015, LS 2015-0136

2.

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
Protokoll 6/2015 den 27 augusti 2015, LS 2015-0053

3.

Tillväxt- och regionplanenämndens protokollsutdrag § 65 den 20 augusti
2015 om Yttrande över betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35)
LS 2015-0619

4.

LSF juridiks förteckning den 1 oktober 2015 över domar och beslut att
anmäla till landstingsstyrelsen, LS 2015-0048

2015-09-21

Förteckning den 1 oktober 2015 över domar och beslut att anmäla till
landstingsstyrelsen
Laglighetsprövning – Offentlig upphandling – Domar avseende utlämnande av allmän
handling.
Laglighetsprövning
LS 1407-0879
Kammarrätten i Stockholm dom den 26 juni 2015 i mål nr. 2581-15. Per-Ola Larsson ./. SLL,
avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen, frågan om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därvid
fast.

Offentlig upphandling
LS 1110-1356-2
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 2 april 2015 i mål nr. 3219-15, Apotekstjänst
Sverige AB ./. SLL, avseende överprövning av avtalets giltighet. Förvaltningsrätten avvisar
bolagets ansökan om överprövning av förlängningsavtalet mellan SLL och bolaget.
LS 2015-0395
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 22 april 2015 i mål nr. 4231-15, BC Studios AB ./.
SLL, avseende avbrytande av upphandling, gällande tillverkning, leverans och service av
öroninsatser. Förvaltningsrätten avslår ansökan om prövningstillstånd.
Kammarrätten i Stockholm dom den 3 juni 2015 i mål nr. 4231-15, BC Studios AB ./. SLL,
avseende fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
Högsta Förvaltningsdomstolens i Stockholm beslut den 10 augusti i mål nr 3872-15, BC
Studios AB ./. SLL, avseende fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen
meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.
LS 2015-0327
Kammarrätten i Stockholm dom den 29 maj 2015 i mål nr. 3979-15, Apotekstjänst Sverige
AB ./. SLL, avseende överprövning av offentlig upphandling. Kammarrätten meddelar
prövningstillstånd. Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens dom endast på så sätt att
bolagets ansökan om överprövning av giltigheten av förlängningsavtalet, mellan SLL och
bolaget avslås. Kammarrätten avslår yrkandet om återförvisning och överklagandet i övrigt.
HSN 1501-0043-7

2015-09-21

Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 26 juni 2015 i mål nr. 9051-15, Barnortopediskt
Centrum Sverige AB ./. SLL, avseende överprövning av avtalets giltighet. Förvaltningsrätten
bifaller bolagets ansökan och förklarar det tilläggsavtal som ingåtts mellan SLL genom HSN
och Aleris AB den 23 december 2014 ogiltigt.
LS 2015-0579
Förvaltningsrätten i Stockholm beslut den 29 juni 2015 i mål nr 6373-15, Scandinavian
MediCopter AB ./. SLL, avseende överprövning av upphandling benämnd
”Ambulanshelikoptertjänster, HSN 1301-0051. Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare
handläggning.
Kammarrätten i Stockholm beslut den 17 augusti 2015 i må lnr 6580-15, Scandinavian
MediCopter AB ./. SLL, avseende överprövning av upphandling av benämnd
”Ambulanshelikoptertjänster, HSN 1301-0051. Scandinavian Medicopter AB har återkallat
sitt överklagande. Kammarrätten avskriver målet från vidare handläggning.
LS 2015-0577
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 29 juni 2015 i mål nr 6378-15, Inaer Aviation Italia
Spa :/: SLL, avseende överprövning av upphandling benämnd ”Ambulanshelikoptertjänster,
HSN 1301-0051. Inaer Aviation yrkar att upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten
avslår Stockholms läns landstings avvisningsyrkande. Förvaltningsrätten förordar att
upphandingen ska göras om
LS 2015-0394
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 maj 2015 i mål nr 4023-15, Gate Rehab
development AB ./. SLL, avseende överprövning av upphandling avseende sängar och
bäddutrustning. Förvaltningsrätten avslår GATE Rehab Development AB:s ansökan om
överprövning.
LS 2015-0154
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 26 juni 2015 i mål nr 1365-15, Autoklaver &
Desinfektororer MediCal i Göteborg AB ./: SLL, avseende överprövning av upphandling av
utrustning för diskdesinfektorer och torkskåp för endoskopi till Nya Karolinska Solna.
Förvaltningsrätten bifaller ansökan och förordnar om rättelse på så sätt att
anbudsutvärderingen ska göras om, varvid Vingmed AB:s anbud inte ska beaktas.
LS 1406-0725
Kammarrätten i Stockholm dom den 18 maj 2015 i mål nr 9825-14, Semantix Tolkjouren AB
./. SLL, avseende överprövning av telefontolkning (område 1B). Kammarrätten bifaller SLL:s
överklagande och avslår, med ändring av förvaltningsrättens avgörande, ansökan om
överprövning avseende delområde 1B. Det innebär att endast upphandlingen avseende
område 2 (Kontakttolk) ska göras om.
LS 2015-0812
Förvaltningsrätten i Stockholm dom den 9 september 2015 i mål nr 11432-15, Funka Nu AB
./. SLL, avseende överprövning av konsultstöd för kommunikativa tillgänglighetstjänster,
SLL 1926. Förvaltningsrätten avslår ansökan om prövningstillstånd.

LS 1411-1265

2015-09-21

Kammarrätten i Stockholm dom den 10 juli 2015 i mål nr 9843-14, Abcur AB ./. SLL,
avseende överprövning av upphandlingen av läkemedel på rekvisition, SLL 450.
Kammarrätten i Stockholm bifaller överklagandet och förordnar om rättelse på så sätt att
utvärderingen görs om utan beaktande av Hospira Nordic AB:s anbud.

Domar avseende utlämnande av allmän handling
LS 2015-0553
Kammarrätten i Stockholm dom den 1 juni 2015 i mål nr. 3540-15, Lisse-Lotte Bolin./. SLL,
avseende handlingar som sekretessbelagts. Lisse-Lotte Bolin yrkade att SLL skulle lämna ut
handlingar som sekretessbelagts. Kammarätten fann att något skäl att lämna ut ytterligare
handlingar utöver de som redan lämnats inte fanns. Kammarrätten avslog överklagandet.

