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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Landstingets revisorer §§ 60-69 
Tid: 2013-08-20 kl. 13:00-15:00 

Plats: Jönköpings Hotell & Konferens AB 

Närvarande: Doris Johansson, ordförande 
Arnold Carlzon  
Marianne Ericsson  
Robert Erlandsson  
Inga Fingal  
Östen Johnsson  
Morgan Malmborg  
Stellan Sandberg  
Göte Wahlström  
 
Övriga: 
Eva Öhlander, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare 
  

§60 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att fastställa dagordning för sammanträdet 
 
– att inkommen handling gällande samverkan mellan 
kommunrevisorer på Höglandet alt i länet flyttas från 
revisionsärenden till protokollsärenden  
 
– att ”Landstingens revisionskonferens 2015–värdskap?”  
SKL flyttas från revisionsärenden till protokollsärenden.  

§61 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera 
dagens protokoll.  

§62 Protokoll från sammanträde 11 juni 2013 
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till 
dagens sammanträde.  
 
Revisorerna är överens om  
 
– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
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§63 Upphandling av revisionstjänster 
Revisorerna diskuterar upphandling av revisionstjänster.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att presentationer planeras in 2, 3, 9 och alternativt 10 
september. Revisorerna träffas den 16 september.   

§64 Ekonomisk rapport 
Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av 
revisorernas budget till och med 30 juni 2013. 
Verksamheten visar ett överskott.  

§65 Revisorernas budget 2014 
Revisorerna diskuterar budgetram för år 2014. Diskussionen 
kommer att återupptas efter genomförd upphandling.   

§66 Kurser och konferenser 
– Utbildning i intern kontroll 
– Landstingens revisionskonferens 2015 – värdskap? , SKL 
 
Revisorerna beslutar  

– att genomföra utbildning i intern kontroll gemensamt med 
landstingsstyrelsen och  
 
– att lägga Landstings revisionskonferens 2015 – värdskap?, 
SKL till handlingarna.  

§67 
LJR20
13/23 

Inkommet 
Skrivelse för kännedom, Samverkan mellan 
kommunrevisorer på Höglandet alt. i länet, har inkommit.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att lägga skrivelsen till handlingarna.  

§68 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  
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§69 Övrigt 
Revisorerna diskuterar planeringsdagar 2014.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att planeringsdagar 2015 genomförs 20-21 augusti 2014.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Doris Johansson   Östen Johnsson 
 
 
 
Protokollet är justerat 2013 -     -      och justeringen är tillkännagiven 
på Landstingets anslagstavla samma dag. 
 
 


