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Förteckning över ärenden som anmäls för kännedom vid landstingsstyrelsens sammanträde den 25 september 2012
1

Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 12:43 den 29 augusti 2012 om
lagändring i socialförsäkringsbalken samt överenskommelse om ändring i
allmänna bestämmelser
LS 1208-1112

2

HSO i Stockholms läns skrivelse den 27 augusti 2012 om ”Mer än bara trösklar” måste bli mer än bara en papperstiger
LS 1208-1113

3

Kulturnämndens protokollsutdrag den 25 mars 2012 om Fri Kultur i Vården
– riktlinjer och genomförande
LS 0806-0641

4

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttranden den 28 augusti 2012 över remisser
från Socialdepartementet om
Gör det enklare (SOU 2012:33) – slutbetänkande från statens vård- och omsorgsutredning
LS 1206-0864
Inspektion för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälsooch sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)
LS 1206-0865
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)
LS 1206-0866

5

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttranden den 28 augusti 2012 över remiss
från Socialstyrelsen om förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
LS 1209-1140

6

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar den 28 augusti 2012 på Socialstyrelsens
enkät om landstingens/regionernas ledningssystem avseende systematiskt
patientsäkerhetsarbete
LS 126-0886

7

Landstingsdirektören Toivo Heinsoos skrivelse den 24 september 2012 till
regeringen om begäran om anstånd för redovisning för uppdrag avseende
bostadsbyggandet i Stockholmslän
LS 1206-0914

8

Förteckning över domar och beslut att anmäla från LSF juridik (bilaga).
LS 1203-0378, 1207-0947

Bilaga
Förteckning av domar och beslut att anmäla
Upphandlingsärenden
LS 1203-0378
Kammarrätten i Stockholms beslut den 24 augusti 2012 i mål nr 2615-12, Octopus Medical AB ./. SLL. Kammarrätten avslår bolagets överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 12 april 2012 i mål nr 4828-12. Upphandling
avser pacemaker och ICD (SLL545).
LS 1203-0378
Högsta förvaltningsdomstolens beslut den 3 september 2012 i mål nr 4903-12,
Octopus Medical AB . ./. SLL. Högsta förvaltningsdomstolens meddelade ett interimistiskt beslut innebärande ett förbud att ingå avtal i detta ärende under tiden
att Högsta förvaltningsdomstolen tar ställning till frågan om prövningstillstånd
avseende överklagandet av Kammarrätten i Stockholms dom den 24 augusti 2012
i mål nr 2615-12. Upphandling avser pacemaker och ICD (SLL545)

Övrigt
LS 1207-0947
Remiss: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria.
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