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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 12 april 2016

1.

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
Protokoll 2/2016 den 18 februari 2016, LS 2016-0029

2.

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana
Protokoll 2/2016 den 8 mars 2016, LS 2016-0034

3.

Landstingsstyrelsens forskningsberedning
Protokoll 2/2016 den 10 mars 2016, LS 2016-0040

4.

Landstingsstyrelsens innovationsberedning
Protokoll 2/2016 den 18 februari 2016, LS 2016-0041

5.

Landstingsstyrelsens miljöberedning
Protokoll 2/2016 den 18 februari 2016, LS 2016-0042

6.

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
Protokoll 2/2016 den 9 februari 2016, protokoll 3/2016 den 22 mars 2016

7.

Landstingsstyrelsens förvaltnings förteckning över domar och beslut
(bilaga)

8.

Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande över lagrådsremiss
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster, LS 2016-0132

9.

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll den 23 februari 2016 om
Yttrande över remissen – Reformerade stöd till barn och vuxna med
funktionsnedsättning (Ds 2015:58), LS 2015-1390

10. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll den 23 februari 2016 om
Yttrande över betänkandet Organdonation – En livsviktig verksamhet
(SOU 2015:84), LS 2015-1385
11. Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll den 23 februari 2016 om
Yttrande över betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid
ställningstaganden till vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80), LS
2015-1547
12. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande den 19 januari 2016 över
remissen Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48),
LS 2015-1255
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13. Kulturnämndens protokoll den 24 februari 2016 om yttrande över Ny
museipolitik (SOU 2015:89), LS 2016-1418
14. Socialstyrelsens meddelande om beslut den 9 mars 2016 om Förlängt
tillstånd att bedriva rikssjukvård för behandling av barnglaukom och
barnkatarakt, LS 2016-0464
15. Sveriges kommuner och landstings meddelande nr 3/2016 den 11 mars
2016 om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting; vision e-hälsa 2025, LS 2016-0400
16. Värmdö kommuns kommunfullmäktigeprotokoll den 24 februari 2016 om
Samgående mellan Nackas och Värmdös samordningsförbund,
LS 2015-1331
17. Stockholms stads kommunfullmäktiges protokoll nr 2 den 8 februari 2016
om Organisation, förbundsordning, avsiktsförklaring och finansiering av
samordningsförbundet Stockholms stad, LS 2015-1303
18. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes protokoll den 22
mars 2016 om Ekonomirapport februari 2016 för Kommunalförbundet,
LS 2016-0490
19. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes protokoll den 22
mars 2016 om Verksamhetsplan 2016 för Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje, LS 2016-0376
20. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes protokoll den 22
mars 2016 om Verksamhetsplan 2016 för Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje, LS 2016-0376
21. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes protokoll den 25
februari 2016 om Val av Kommunalförbundets företrädare vid
bolagsstämma i Tiohundra AB, LS 2016-0396
22. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes protokoll den 25
februari om Fastställande av medlemmarnas bidrag till
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje för år 2016, LS
2015-0990

3 (4)
LS 2016-0003

Bilaga
Förteckning över domar och beslut att anmäla
Laglighetsprövning – Offentlig upphandling – Domar avseende utlämnande av
allmän handling.
Laglighetsprövning
LS 2015-0353-10
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 januari 2016 i mål nr 3520-15,
Susanne Nordling ./SLL, avseende överklagande av Landstingsstyrelsen i
Stockholms läns beslut 2015-02-03 att ändra delegationsordningen för
landstingsstyrelsen i enlighet med landstingsdirektörens förslag § 12 (LS 14111394).
Offentlig upphandling
LS 2015-1270-5
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 26 februari 2016 i mål nr. 23050-15
Smith & Nephew AB ./. SLL, avseende överprövning av offentlig upphandling.
Smith & Nephew yrkar i första hand på rättelse på så sätt att bolagets anbud
ska beaktas vid utvärderingen och i andra hand att upphandlingen görs om.
Förvaltningsrätten avslår Stockholms läns landstings avvisningsyrkande.
Förvaltningsrätten förordar att upphandlingen ska göras om.
LS 2016-0152-6
Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 23 februari 2016 i mål nr. 1456-16
Per Henrik Ågren AB ./. SLL, avseende begäran om interimistiskt förordnande
att förvaltningsrätten intermistiskt ska besluta att ingångna avtal mellan SLL
och Aleris AB den 3 december som avser somatisk specialistvård inom bl.a.
fotkirurgi inte får fullgöras till dess att något annat bestämts. Förvaltningsrätten
avslår bolagets begäran.
LS 2016-0321-8
Förvaltningsrätten i Stockholms beslut den 2016-02-29 i mål nr. 3495-16 Ateta
Specialistvård AB ./. SLL, avseende begäran om interimistiskt förordnande att
förvaltningsrätten intermistiskt ska besluta att ingångna avtal inte får fullgöras i
avvaktan på att något annat har bestämts. Förvaltningsrätten avslår bolagets
begäran.
LS 2015-1393-4
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den första februari 2016 i mål nr. 2456515 Konkurrensverket ./. SLL avseende otillåten direktupphandling och
upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten ansåg att det var fråga om
otillåten direktupphandling och utdömde upphandlingskadeavgift om 750 000
kr enligt yrkande.

4 (4)
LS 2016-0003

LS 2015-1304-5
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 mars 2016 i mål nr. 23705-15
Unimedic Pharma AB ./. SLL avseende överprövning av offentlig upphandling.
Unimedic yrkar att förvaltningsrätten förordnar att upphandlingen inte ska
avslutas förrän rättelse skett. Rättelsen ska bestå i att vinnande anbud förkastas
och att Unimedic efter ny utvärdering ska tilldelas kontraktet.
Förvaltningsrätten avslår bolagets ansökan om överprövning.
LS 2016-0210-4
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 mars 2016 i mål nr. 2474-16 Järva
Tolk & Översättningsservice AB ./. SLL, avseende överprövning av offentlig
upphandling. Bolaget ansöker om överprövning av upphandlingen och yrkar att
upphandlingen ska göras om. Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande
enligt LOU.
LS2016-0211-4
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 mars 2016 i mål nr. 2472-16
Språkservice Sverige AB ./. SLL, avseende överprövning enligt LOU. Bolaget
ansöker om överprövning av upphandlingen och yrkar att upphandlingen får
avslutas först sedan rättelse gjorts på så sätt att Bolagets anbud tilldelas fler
poäng i utvärderingen samt att andra anbud tilldelas färre poäng i
utvärderingen. Förvaltningsrätten avslår ansökan om ingripande enligt LOU.
Domar avseende utlämnande av allmän handling
LS 2016-0219-4
Kammarrätten i Stockholms dom den 9 mars 2016 i mål nr 947-16
Språkservice Sverige AB ./. SLL avseende rätt att ta del av allmän handling.
Språkservice överklagar SLL:s beslut LS 2016-0174 att sekretessbelägga
begärda handlingar. Kammarrätten bifaller överklagandet delvis och
bestämmer att vissa sidor av begärda handlingar ska lämnas ut.

