Punkt 2
Landstingsstyrelsen

2012-08-17

LS 1201-0108

Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28 augusti 2012
1

Sveriges Kommuners och Landstings beslut:
nr 05 den 20 april 2012 om sammanträdesplan för SKL år 2013
LS 1206-0888
nr 06 om en långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016
LS 1206-0887
nr 08 den 25 maj 2012 om överenskommelse om stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa
LS 1206-0892
nr 09 den 15 juni 2012 om förbundsavgift år 2013 till Sveriges Kommuner
och Landsting
LS 1206-0893

2

Anna Starbrinks (FP) yttrande den 22 maj 2012 över Kulturdepartementets
promemoria Nationell samordning av hemslöjden – en översyn av nämnden
för hemslöjdsfrågor (Ds 2012:8)
LS 1204-0580

3

Socialstyrelsens skrivelse den 23 maj 2012 om tillstånd att bedriva intrauterina behandlingar som rikssjukvård
LS 1109-1156

4

Socialstyrelsens skrivelse den 23 maj 2012 om tillstånd att bedriva behandling av barnglaukom och barnkatarakt som rikssjukvård
LS 1109-1156

5

SLL Juridik och upphandlings skrivelse den 21 juni 2012 över Utbildningsdepartementets remiss Förslag till förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning
LS 1206-0858

6

TioHundranämndens protokoll den 18 juni 2012 om återrapportering av
TioHundrabarometern för år 2012
LS 1207-0945

7

Patientnämndens förvaltnings skrivelse den 13 juni 2012 om Liljeholmens
psykiatriska mottagning
LS 1206-0872
forts.

forts. punkt 2
8

Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).
LS 1103-0371, 1107-1010, 1102-0232, 1203-0490, 1204-0560, 1203-0378,
1203-0397

Bilaga

Förteckning av domar och beslut att anmäla
Laglighetsprövningar
LS 1103-0371
Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 maj 2012 i mål nr 1625-12 POL ./. SLL.
Kammarrätten meddelar inte prövningsillstånd. Förvaltningsrättens dom (den 2 mars
2012 i mål nr 5045-11) innebärande avslag på överklagandet av landstingsstyrelsens beslut den 15 februari 2011 (§ 45) att bl.a. fastställa 2011-års budget står därmed fast.
LS 1107-1010
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 juni 2012 i mål nr 10710-11 POL ./. SLL.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet av fullmäktiges beslut den 3 maj 2011 (§§ 48,
64, 65, 68, 69 och 70) angående bl.a. justering, bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet,
kungörelse och annonsering.
LS 1102-0232
Kammarrätten i Stockholms beslut den 10 juli 2012 i mål nr 467-12 PE ./.SLL. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens dom (den 19 december 2011 i
mål nr 3264-11) innebärande avslag på överklagandet av landstingsfullmäktiges beslut
den 18 januari 2011 (§ 8) att fastställa revisionens budget för 2011 till 32,1 mkr står därmed fast.
Upphandlingsärenden
LS 1203-0490
Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 juni 2012 i mål nr 6240-12, Smith &
Nephew AB ./. SLL. Förvaltningsrätten bifaller bolagets ansökan om överprövning av
upphandling avseende sårvård (SLL572) i den del den avser positioner 6-9 och 108. Däremot avslår förvaltningsrätten ansökan om ingripande avseende positionerna 51-54, 55,
78-81, 82, 137-139, 140, 141-143, 144, 152-154 och 155.
LS 1204-0560
Kammarrätten i Stockholms beslut den 4 juni 2012 i mål nr 3613-12, Svensk Dos AB ./.
SLL. Kammarrätten avskriver målet avseende bolagets överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 15 maj 2012 i mål nr 7285-12. Upphandling avser maskinell
dosdispensering av läkemedel för öppenvård (SLL461).
LS 1203-0378
Kammarrätten i Stockholms beslut den 25 maj 2012 i mål nr 2615-12, Octopus Medical
AB . ./. SLL. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd avseende överklagandet av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 april 2012 i mål nr 4828-12. Upphandling avser
pacemaker och ICD (SLL545)
LS 1203-0397
Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 2 juli 2012 i mål nr 3042-12, Mix Medicare
AB ./. SLL. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd för Mix Medicares överklagande. Förvaltningsrättens dom att avslå Mix Medicare ansökan om över-

prövning av upphandling avseende bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård
(SLL1912), står därmed fast.

