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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer § 8-18 

Tid: 2015-02-17 kl. 13:00-16:00  

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarand Beslutande:  

Göte Wahlström, ordförande 

Susanne Andersson 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga:  

Eva Öhlander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

§8 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

§9 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§10 Protokoll från sammanträdet 22 januari 2015 
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna är överens om  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§11 

LJR 

2015/5 

Revisorernas arbetsordning 
Revisionschefen går igenom förslag till reviderad arbetsordning 

för regionrevisionen. Dokumentet har sänts ut med handlingarna 

till dagens sammanträde. Revisorerna diskuterar förslaget.  

 

Revisorerna beslutar  
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– att fastställa föreslagen arbetsordningen för regionrevisionen.  

§12 

LJR 

2015/4 

Revisorernas delegationsordning 
Revisionschefen går igenom reviderat förslag besluts- och 

delegationsordning för regionrevisionen. Dokumentet har skickats 

ut med handlingarna till dagens sammanträde. Revisorerna 

diskuterar förslaget.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa föreslagen besluts- och delegationsordning för 

regionrevisionen.  

 

§13 

LJR 

2015/3 

Beslutsattestanter 2015 
Vid revisorernas möte den 22 januari 2015 beslutade revisorerna 

att utse Eva Ölander som beslutsattestant för 2015, med Göte 

Wahlström som ersättare. Föreslås att beslutet kompletteras med 

utse även Anders Gustafsson, vice ordförande, som ersättare.   

 

Revisorerna beslutar  

 

– att utse Anders Gustafsson som ersättare för beslutsattestant för 

2015.  

§14 Prenumeration på Dagens Samhälle 
Revisorerna diskuterar eventuell prenumeration av tidningen 

”Dagens samhälle”.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att beställa prenumeration av Dagens samhälle till: Maria 

Lundblom Bäckström, Peter Grahn, Marianne Ericsson, Östen 

Johnsson, Robert Erlandsson samt Göte Wahlström.  

§15 Kurser och konferenser 
Vid sammanträdet 13 januari 2015 beslutade revisorerna att Maria 

Lundblom Bäckström och Göte Wahlström deltar i kurs i 

kommunal revision för nytillträdda förtroendevalda revisorer, EY, 

26 februari 2015, Jönköping. Anders Gustafsson deltar om han 
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kan. Kursen i Jönköping har ställts in. 

 

Revisorerna beslutar därför 

 

– att Maria Lundblom Bäckström deltar i kursen i kommunal 

revision för nytillträdda förtroendevalda revisorer, EY, 27 

februari 2015, Växjö samt 

  

– att Anders Gustafsson deltar i kursen i kommunal revision för 

nytillträdda förtroendevalda revisorer, EY, 3 mars 2015, 

Stockholm. 

§16 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit. 

§17 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§18 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Göte Wahlström Marianne Ericsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


