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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 24 maj 2016

1.

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
Protokoll 3/2016 den 14 april 2016, protokoll 4/2016 den 28 april 2016,
Protokoll 6/2016 den 9 maj, LS 2016-0029

2.

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
Protokoll 4/2016 den 19 april 2016, protokoll 5/2016 den 10 maj 2016

3.

Landstingsstyrelsens förvaltnings förteckning över domar och beslut (bilaga)

4.

Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 10 maj 2016 om laglighetsprövning
enligt kommunallagen, 2016-0647-1

5.

Utvärderingsrapport den 13 maj 2016 om Nya Karolinska Solna - fullgörande av
åtagande i avtal samt kostnadskontroll, LS 2015-1062-3

6.

Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 25 januari 2016 över
Socialstyrelsens förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare, LS 2015-1396

7.

Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 25 januari 2016 över
Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter om erkännande av
yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården, LS 2015-1400

8.

Landstingsstyrelsens förvaltnings yttrande den 25 januari 2016 över
Socialstyrelsens förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SPSFS
2015:8) om läkarnas specialisttjänstgöring, LS 2015-1399

9.

Socialstyrelsens meddelande om beslut den 9 mars 2016 om Förlängt tillstånd
att bedriva intrauterina behandlingar som rikssjukvård,
LS 2016-0464-1

10. Sveriges Kommuner och Landstings meddelande nr 6/2016 den 15 april om
SKL:s sammanträdesplan för 2017, LS 2016-0542
11. Upplands Väsby kommuns kommunfullmäktigeprotokoll den 21 mars 2016 om
Samordningsförbund mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby samt
Stockholms läns landsting, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, LS
2016-0327
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12. Mälardalstrafik AB:s (MÄLAB) protokoll den 15 februari 2016 från extra
bolagsstämma, LS 2016-0520
13. HSO i Stockholms läns skrivelse den 11 maj 2016 om HSO i Stockholms läns
kommentarer om bemötande och kvaliteten i färdtjänsten i Stockholms län, LS
2016-0660
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Bilaga
Förteckning över domar och beslut att anmäla
Laglighetsprövning – Offentlig upphandling – Domar avseende utlämnande av
allmän handling.
Laglighetsprövning
LS 2015-0042-11
Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 mars 2016 i mål nr 8165-15, Lars Fryxell
./. SLL. Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
Offentlig upphandling
LS 2016-0468-3
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 7 april 2016 i mål nr 6267-16, Smith &
Nephew AB ./. SLL, avseende fråga om hävande av avtalsspärr. Landstinget yrkar att
förvaltningsrätten med stöd av 16 kap. 8 § LOU ska besluta att förlängd avtalsspärr
inte ska gälla för övriga icke överprövade produktgrupper
/positioner av upphandlingen. Förvaltningsrätten avslår Landstingets yrkande.
LS 2016-0211-5
Kammarrätten i Stockholms beslut den 8 april 2016 i mål nr 2456-16 Järva Tolk och
översättningsservice Aktiebolag ./. SLL avseende fråga om interimistiskt beslut.
Kammarrätten beslutar att interimistiskt att SLL inte får ingå avtal i upphandling
med beteckning SLL1904 innan kammarrätten har bestämt något annat.
Kammarrätten kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd vid senare
tillfälle.
LS 2016-0210-5
Kammarrätten i Stockholms beslut den 8 april 2016 i mål nr 2471-16 Järva Tolk och
Översättningsservice Aktiebolag ./. SLL avseende fråga om interimistiskt beslut.
Kammarrätten, som senare kommer ta ställning till frågan om prövningstillstånd,
beslutar interimistiskt att SLL inte får ingå avtal i upphandling med beteckning SLL
1904 innan kammarrätten har bestämt något annat.
LS 2015-0878-18
Kammarrätten i Stockholms dom den 11 april 2016 i mål nr 8891-15 Swemac
Orthopaedics AB ./. SLL avseende offentlig upphandling. Kammarrätten finner att
upphandlingen skett i strid med likabehandlingsprincipen (1 kap. 9 § LOU).
Klagande har lidit skada eftersom deras anbud inte utvärderats. Bristerna i
upphandlingsförfarandet är hänförligt till det konkurrensuppsökande skedet varför
upphandlingen ska göras om.
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LS 2015-0979-17
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 8 april 2016 i mål nr 14770-15 Unilabs AB
./. SLL avseende offentlig upphandling. Förvaltningsrätten bifaller Unilabs ansökan
och förordnar att Stockholms läns landsting upphandling av tjänster för
mammografiscreening ska göras om.
LS 2015-1424-11
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 i mål nr 25806-15
MediBemanning AB ./. SLL avseende överprövning enligt LOU. MediBemanning
har gjort gällande att de inte har utvärderats i strid med likabehandlingsprincipen, att
utvärderingsmodellen inte är transparent, att avropsordningen gynnar större aktörer
på marknaden och att tilldelningsbeslutet undergräver sund konkurrens.
Förvaltningsrätten avslår MediBemannings ansökan om ingripande enligt LOU.
LS 2015-1425-7
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 i mål nr 25802-15 Prime
Doctor Sverige AB ./. SLL. Prime Doctor anför att upphandlingen genomförts på ett
sätt som strider mot LOU:s krav på transparens, sund konkurrens och likabehandling.
Förvaltningsrätten avslår Prime Doctor Sveriges ansökan om ingripande enligt LOU.
LS 2016-0210-7
Kammarrätten i Stockholms beslut den 22 april i mål nr 2471-16 Järva Tolk och
Översättningsservice AB ./. SLL. Fråga om prövningstillstånd av överklagat
avgörande i förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 mars 2016 i mål nr 2474-16.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens interimistiska beslut
den 8 april 2016 upphör att gälla.
LS 2016-0211-7
Kammarrätten i Stockholms beslut den 22 april i mål nr 2456-16 Språkservice
Sverige AB ./. SLL. Fråga om prövningstillstånd av överklagat avgörande i
förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 mars 2016 i mål nr 2472-16.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens interimistiska beslut
den 8 april 2016 upphör att gälla.
LS 2015-1412-8
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 I mål nr 25716-15 Allians
Bemanning AB ./. SLL. Överprövning enligt LOU. Bolaget har anfört att SLL:s
utvärderingskriterier dels inte är lämpliga för utvärderingsprocessen och dels inte
tillräckligt tydliga. Förvaltningsrätten avslår Bolagets ansökan om ingripande enligt
LOU.
LS 2015-1409-5
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 i mål nr 25800-15 Medic
Recruit Scandinavia AB ./. SLL. Överprövning enligt LOU. Bolaget anför att det ska
tilldelas ramavtal eftersom Bolaget uppfyller samtliga krav i upphandlingen.
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Ansökan om överprövning avslås eftersom Bolaget inte visat att upphandlingen har
genomförts i strid med de unionsrättsliga principerna eller någon bestämmelse i
LOU.
LS 2015-1410-3
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 i mål nr 25808-15
Skandinavisk Hälsovård AB ./. SLL. Överprövning enligt LOU. Bolaget anför att det
ska tilldelas ramavtal eftersom Bolaget uppfyller samtliga krav i upphandlingen.
Ansökan om överprövning avslås eftersom Bolaget inte visat hur landstinget
utvärderat dess anbud felaktigt. Förvaltningsrätten finner inte att något uppenbart fel
har begåtts och avslår ansökan om överprövning.
LS 2016-0321-10
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 april 2016 i mål nr 3495-16 Ateta
Specialistvård AB ./. SLL. Överprövning av avtals giltighet. Förvaltningsrätten
bifaller Bolagets ansökan och förklarar att de avtal avseende plastikkirurgi i
öppenvård som SLL ingått den 15 oktober 2015 och 30 november 2015 med Lennart
Blomqvist/Lennart Blomqvist Plastikkirurgi respektive Teres Medical Sverige är
ogiltiga.
LS 2015-1304-8
Kammarrätten i Stockholms beslut den 22 april i mål nr 1863-16 Unimedic Pharma
AB ./. SLL. Fråga om prövningstillstånd av överklagat avgörande i förvaltningsrätten
i Stockholms dom den 8 mars 2016 i mål nr 23705-15. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Kammarrättens interimistiska beslut den 18 mars 2016 upphör att
gälla.
LS 2015-1442-5
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 april 2016 i mål nr 25804-15/25805-15
Doctorhouse AB och Nursehouse AB./. SLL. Överprövning enligt LOU. Bolagen
anför att SLLs kvalitetsbedömning saknar transparens samt är godtycklig och
oförutsägbar. Förvaltningsrätten avslår bolagets ansökan om överprövning.
LS 2016-0123-5
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 29 april 2016 i mål nr 1025-16 Iwaco AB
./. SLL. Överprövning enligt LOU. Bolaget yrkar att SLL ska ogiltigförklara
avbrytandebeslutet och fortsätta upphandlingen med utvärdering och tilldelning.
Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning.

Domar avseende utlämnande av allmän handling
LS 2016-0075-8
Kammarrätten i Stockholms dom den 20 april 2016 i mål nr 210-16 Kentor IT AB ./.
SLL. Rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten undanröjer SLL:s beslut i de
delar det rör de av Kentor IT begärda utvärderingshandlingarna och svarsbilagorna
och visar målet åter i dessa delar till SLL för ny prövning.

