Punkt 2
Landstingsstyrelsen

2012-03-22

LS 1201-0108

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 27 mars 2012
1

Kulturnämndens protokollsutdrag den 15 februari 2012 om nämndens plan
för jämställdhet och mångfald 2012-2014
LS 1202-0323

2

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), synskadades Riksförbund
(SRF) och De handikappades Riksförbund (DHR) skrivelse den 27 februari
2012 om resor efter behov i färdtjänsten
LS 1203-0344

3

Justitiedepartementets remiss den 8 februari 2012 och juridiska avdelningens svarsskrivelse den 28 februari 2012 om Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)
LS 1202-0274

4

TioHundranämndens beslut den 25 januari 2012 om nämndens budget år
2012
LS 1203-0360

5

TioHundranämndens protokoll den 6 mars 2012 om verksamhetsberättelse
2011 för TioHundranämnden
LS 1203-0368

6

TioHundranämndens protokoll den 6 mars 2012 om redovisning av icke
verkställda SoL beslut per den 31 december 2011
LS 1203-0386

7

Hälso- och sjukvårdsnämnden yttrande den 15 februari 2012 över Stockholms stads remiss om införande av en hbt-policy i Stockholms stad
LS 1203-0361

8

ME-föreningens skrivelse den 13 december 2011 om kommentarer till diskussionen på landstingsfullmäktige om ME/CFS
LS 1112-1659

9

Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).
LS 1005-0448, 1104-0638, 1103-0371, 1112-1590, 1112-1656

Bilaga

Förteckning av domar och beslut att anmäla
Laglighetsprövningar
LS 1005-0448
Kammarrätten i Stockholms beslut den 14 februari 2012 i mål nr 6950-11, PO.L. ./. SLL.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom den 28 november 2011 i mål nr 29513-10, innebärande avslag av överklagandet av fullmäktiges beslut
den 13 april 2010 att under vissa angivna förutsättningar godkänna anskaffandet av pendeltåg till en kostnad av 1 100 000 000 kr (§ 69), står därför fast.
LS 1104-0638
Kammarrätten i Stockholms beslut den 9 juni 2011 i mål nr 2669-11, PO.L. ./. SLL.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom den 19 april
2011 i mål nr 7117-11 innebärande avslag av överklagandet av fullmäktiges beslut den
22 mars 2011 (§ 46) att välja Elwe Nilsson till revisor och vice ordförande i revisorsgrupp I för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2010, står därmed fast.
LS 1103-0371
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 2 mars 2011 i mål nr 5045-11, PO.L. ./. SLL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet av fullmäktiges beslut den 15 februari 2011 (§
45) att bl.a. fastställa 2011-års budget samt investeringsplan för 2011-2015 för landstingsstyrelsens förvaltning och NKS.
Upphandlingsärenden
LS 1112-1590
Kammarrätten i Stockholms beslut den 20 februari 2012 i mål nr 577-12, Luxlucid ./.
SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Luxlucids överklagande avseende områdena I1 och I2. Förvaltningsrättens dom innebärande att område E1 av upphandlingen ska göras om, medan resten av överklagandet avslås, står därmed fast.
Utlämnande av allmän handling
LS 1112-1656
Kammarrätten i Stockholms dom den 23 februari 2012 i mål nr 250-12, J.C. ./. SLL.
Kammarrätten biföll överklagandet av landstingets beslut att inte lämna ut vissa sjukjournalhandlingar.

