Punkt 2
Landstingsstyrelsen

2012-06-14

LS 1201-0108

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2012
1

Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär nr 12:22 den 28 maj 2012 om
ändringar i allmänna bestämmelser
LS 1205-0763

2

SPF Idun-Danderyds skrivelse den 1 juni 2012 0m samverkansgruppen
Framtidens ställningstagande om en eventuell f lytt av geriatriska kliniken
vid Danderyds sjukhus till Sollentuna
LS 1206-0809

3

Gustaf Israelssons skrivelse den 2 juni 2012 om Citybanan
LS 1206-0793

4

SLL juridik och upphandlings tjänsteanteckning den 23 maj 2012 angående
skrivelse från miljöministern om minskad användning av biocidprodukter
LS 1205-0694

5

Styrelsen i Attention i Stockholms läns skrivelse den 7 juni 2012 om intressepolitik på rättvis grund
LS 1112-1712

6

Per-Ola Larssons skrivelse den 1 juni 2012 om onödiga kostnader för
f’ärdtjänsten
LS 1220-0216

7

SLL personals svarsskrivelse den 11 juni 2012 angående HSO i Stockholms
län, DHR i Stockholms läns distrikt och Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands läns gemensamma skrivelse den 17 april 2012 om att inrätta ett traineeprogram för personer med funktionsnedsättning inom landstinget
LS 1204-0592

8

Hälso- och sjukvårdsnämndens remissvar den 30 april 2012 till Socialdepartementet om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insyn i
de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella sjukförsäkringssystemen
LS 1203-0500
forts.

forts. punkt 2
9

Landstingsdirektörens svar den 8 juni 2012 på Svea hovrätts nämndemannaförenings ansökan den 26 mars 2012 om medel för information och utbildning av nämndemän inom Svea hovrätt
LS 1203-0494

10
Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga)
LS 1104-0615, 1105-0688, 1203-0407, 1203-0397, 1204-0560

Bilaga

Förteckning av domar och beslut att anmäla
Laglighetsprövningar
LS 1104-0615
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 30 maj 2012 i mål nr 1942-11 Per-Ola Larsson
./. SLL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet av landstingsfullmäktiges beslut den 18 januari
2011 om att akutsjukvården vid S:t Görans sjukhus ska upphandlas varvid även försäljning av Capio S:t Görans sjukhus AB ska ingå i upphandlingen och att upphandlingen
ska genomföras i enlighet med vad som anges i ärendet och att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att ansvara för genomförandet av upphandlingen i enlighet med vad som
anges i ärendet.
LS 1105-0688
Kammarrätten i Stockholms beslut den 9 maj 2012 i mål nr 2552-12, Per-Ola Larsson. ./.
SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande den
30 mars 2012 i mål nr 7383-11 står därför fast. Förvaltningsrätten avslog Per-Ola Larssons överklagande av landstingsfullmäktiges beslut den 22 mars 2011, §§ 29, 30 och 33.
Upphandlingsärenden
LS 1203-0407
Kammarrätten i Stockholms beslut den 23 maj 2012 i mål nr 3272-12, Dedicare AB ./.
SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Dedicares överklagande avseende kategorierna A, B, C och D. Förvaltningsrättens dom att avslå Dedicares ansökan
om överprövning av upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård
(SLL1912), står därmed fast.
LS 1203-0397
Kammarrätten i Stockholms beslut den 23 maj 2012 i mål nr 3248-12, Mix Medicare
AB./. SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd för Mix Medicares överklagande. Förvaltningsrättens dom att avslå Mix Medicare ansökan om överprövning av
upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård (SLL1912), står
därmed fast.
LS 1204-0560
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 maj 2012 i mål nr 7285-12, Svensk Dos AB
./. SLL. Förvaltningsrätten avslår bolagets ansökan om överprövning av upphandling
avseende maskinell dosdispensering av läkemedel för öppenvård (SLL461).

