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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer § 1-11 

Tid: 2015-01-13 kl. 09:30-12:30 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Stockrosen  

Närvarande: Beslutande:  

Doris Johansson, ordförande 

Maria Lundblom Bäckström 

Marianne Ericsson  

Robert Erlandsson  

Inga Fingal 

Magnus Hellström  

Östen Johnsson 

Göte Wahlström 

Övriga:  

Eva Ölander, revisionschef  

  

 

§1  Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att tillägga ett ärende under övriga frågor i dagordningen för 

revisionsärenden 

 

– att därefter fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.  

§2  Val av justerare  
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Magnus Hellström att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§3  Protokoll från sammanträde 15 december 2014  
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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§4  Beslutsattestanter för första halvåret 2015, vad 
gäller revisionsåret 2014 
 

Revisorerna beslutar  

 

– att utse Eva Ölander som beslutsattestant för 2015, vad gäller 

revisionsåret 2014, med Doris Johansson och Östen Johansson 

som ersättare. 

§5  

LJR 

2015/1 

Rapportering av delegationsbeslut gällande 
upphandling 
Revisionschefen informerar om delegationsbeslut, 2015-01-07, 

om upphandling. Upphandlingen avser sakkunnigt biträde till 

revisorerna för kommunrättslig kvalitetssäkring av granskning av 

beredning av reglementen och bestämmelser för politiska organ 

inom Region Jönköpings län. Upphandlingen är gjord i samråd 

och med godkännande av EY. 

§6  Datum för revisionssammanträdet i april 2015 
Revisorerna beslutar  

 

– att sammanträda 8 och 15 april 2015. 

§7  Revisorernas närvaro vid regionfullmäktiges 
sammanträden januari-april år 2015 
Revisorerna beslutar  

 

– att följande revisorer närvarar vid regionfullmäktiges 

sammanträden år 2015: Magnus Hellström och Göte Wahlström 

den 27 januari, Maria Lundblom Bäckström 24 februari samt Inga 

Fingal 31 mars. 

 

Vid fullmäktiges sammanträde den 28 april kan samtliga revisorer 

närvara, enligt tidigare beslut. 

§8  Kurser och konferenser 
Inga ärenden finns att behandla.  

§9  Inkommet 
Inga handlingar har inkommit.  
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§10  Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§11 Ö Övrigt  
Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Eva Ölander  

Justeras 

 

Doris Johansson Magnus Hellström  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


