
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer §§ 63-73 

Tid: 2012-08-14 kl. 13.00-15.30 

Plats: Hooks Herrgård, Vaggeryd 

Beslutande: Doris Johansson 

Arnold Carlzon 

Marianne Ericsson 

Inga Fingal 

Morgan Malmborg 

Stellan Sandberg 

Göte Wahlström 

 

Övriga 

Eva Öhlander, revisionschef 

Alexandra Birgersson, sekreterare 

 

Ej närvarande: Robert Erlandsson 

Östen Johnsson  

63 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen för sammanträdet. 

64 Justering av protokoll 
Revisorerna beslutar 

 

– att utse Stellan Sandberg att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll. 

65 Protokoll från sammanträde 2012-06-05 
Protokoll från revisorernas sammanträde 2012-06-05 

godkänns och läggs till handlingarna. 

66 Ekonomisk uppföljning av revisionens budget 

Ovan rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna 

till dagens sammanträde. 

Ekonomisk uppföljning av revisionens budget godkänns och 

läggs till handlingarna.  
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67 Anmälan av delegationsbeslut - administrativ 

samordnare på revisionskontoret 
Revisionschefen informerar om delegationsbeslut,  

2012-08-08, Dnr: LJR 2012/14, om att bevilja den 

administrativa samordnaren på revisionskontoret 

entledigande. Rekrytering av administrativ samordnare 

pågår. Delegationsbeslut, 2012-08-08, Dnr: LJR 2012/15, 

anmäls angående förlängning längst till och med 2012-08-31 

gällande anställning av vikarierande administrativ 

samordnare.  

 

Revisorerna lägger beslutet till handlingarna. 

68 Nya lokaler för revisionskontoret 

Revisionschefen meddelar att information givits om att 

revisionskontoret enligt planering ska flyttas till nya lokaler 

under hösten 2012. 

69 Läsplattor till revisionen 

Revisionschefen informerar kortfattat om nuläget 

beträffande inköp och implementering av läsplattor till 

revisionen. 
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70 Kurser och konferenser 

 

– Program för ERFA-konferensen, Kosta, 28-29 augusti 

2012. Program har skickats ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. 

 

– Nordisk kommunal chefsrevisorskonferens, Helsingfors, 

18-20 augusti 2012, Helsingfors 

 

– ”Patientsäker läkemedelsanvändning”, Apoteket Farmaci, 

Stockholm, den 19 september 2012 

 

– Inbjudan till ”Utveckla revisorernas kommunikation”, 

Stockholm, 30 oktober 2012 

 

– Inbjudan till ”Revisionsdialogen 2012”, SKL, i Göteborg, 

Luleå, Alvesta alternativt Nässjö 

 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att de revisorer som har möjlighet deltar vid kurserna 

”Patientsäker läkemedelsanvändning”, ”Utveckla 

revisorernas kommunikation” respektive 

”Revisionsdialogen”. 

 

– att ordföranden samt Inga Fingal deltar vid ”Patientsäker 

läkemedelsanvändning” i Stockholm den 19 september 

2012. 

 

Information från konferensen ”Jämlik vård – vårda jämlikt”, 

Stockholm, 11 juni 2012 - ordföranden, Inga Fingal, Stellan 

Sandberg samt revisionschefen informerar om innehållet i 

konferensen.  

71 Inkommet 
 

– Landstingsfastigheters nyhetsbrev nr 3, 2012 

 

– ”Revisorer kommunicerar – dialog gör verksamheten 

bättre (2012), publikation från Sveriges Kommuner och 

landsting” (SKL) 
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– ”Fullmäktige och revisorerna – samband och samspel” 

(2012), publikation från SKL 

 

– ”Förtroendevald revisor i kommuner landsting och 

regioner” (2012), publikation från SKL 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att lägga inkomna dokument till handlingarna. 

72 Revisionsärenden 

Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

73 Övrigt 

Inga övriga frågor finns att behandla.  

Vid protokollet 

Alexandra Birgersson 

Justeras 

 

Doris Johansson Stellan Sandberg 

 

 

 
 
 

Protokollet är justerat 2012-08-27 och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 
 

 


