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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid
landstingsstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2016

1.

Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning
Protokoll 8/2016 den 15 september 2016, 2016-0029

2.

Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana
Protokoll 5/2016 den 14 september 2016, LS 2016-0034

3.

Arvodesberedningen
Protokoll 2/2016 den 13 september 2016, 2016-0030

4.

Landstingsstyrelsens förvaltnings förteckning över domar och beslut (bilaga)

5.

Hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll den 30 augusti 2016 om Antagande av
rekommendationer om offentligt finansierad befruktning, LS 2016-1063

6.

Akademiska barntandvårdscentrums anmälan den 20 september 2016 om
Etablering av Akademiskt Barntandvårdscentrum (ABC), LS 2016-1136

7.

Avsiktsförklaring den 12 september 2016 mellan Stockholms läns landstings,
ABB Sverige, Ericsson, Kungliga Tekniska högskolan, Scania, Skanska,
Stockholms stad och Vattenfall om Digital Demo Stockholm, LS 2016-1084

8. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes förbundsdirektions
protokoll den 7 oktober 2016 om Delårsrapport 1, LS 2016-1255
9. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes förbundsdirektions
protokoll den 7 oktober 2016 om Budget och verksamhetsplan 2017 - 2019 för
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje2016, LS 2016-1254
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Bilaga

Förteckning över domar och beslut att anmäla

Laglighetsprövning – Offentlig upphandling – Domar avseende utlämnande av
allmän handling.
Laglighetsprövning
Domar avseende utlämnande av allmän handling
LS 2016-0805
Kammarrätten i Stockholms dom den 29 augusti 2016 i mål nr 441-16, Rickard
Mattias Andersson ./. SLL. Kammarrätten bifaller överklagandet och beslutar att de
begärda handlingarna ska lämnas ut till Andersson i enlighet med hans yrkande. En
myndighet kan inte med stöd av 21 kap. 7 § OSL vägra lämna ut en personuppgift
med hänvisning till att utlämnandet eller den efterföljande användningen av
uppgiften skulle vara oförenlig med de ändamål för vilka myndigheten samlat in
uppgiften. Vid tillämpning av sekretessbestämmelsen ska man bortse från
myndighetens ursprungliga ändamål med personuppgiften. Det är endast sökandes
tilltänkta behandling av personuppgiften som ska beaktas.
Offentlig upphandling
LS 2015-0738
Kammarrätten i Stockholms beslut den 17 maj 2016 i mål nr 1449-16, Medical
Market I.N.T. AB ./. SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 17 februari 2016 i mål nr 22295-15 står
därmed fast.
LS 2015-1552
Kammarrätten i Stockholms beslut den 7 september 2016 i mål nr 5527-16, Ricoh
Sverige AB ./. SLL. Fråga om prövningstillstånd. Kammarrätten meddelar inte
prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
LS 2016-0867
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 augusti 2016 i mål nr 13055-16 Solann
AB ./. SLL. Förvaltningsrätten avslår bolagets ansökan om överprövning. Bolaget
har gjort gällande att SLL brutit mot principerna i LOU genom utformandet av
förfrågningsunderlaget. Förvaltningsrätten anför att SLL:s krav på vetenskapligt
väldokumenterad effekt och säkerhet har ett klart samband med upphandlingen.
Med hänsyn till patientsäkerheten kan det inte anses vara oproportionerligt att ställa
högre krav på kvaliteten på den vetenskapliga dokumentationen.

