
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §§16-24 

Tid: 2016-02-18 kl.09:30-16:30 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande:  

Beslutande:  

Göte Wahlström, ordförande 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga:  

Eva Ölander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

 

Susanne Andersson  

§16 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas. Ordförande föreslår att punkt 6 i 

dagordningen kompletteras med ytterligare två inbjudningar till 

kurser och konferenser från STAREV respektive EY. 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att, med ovanstående tillägg, fastställa utsänd dagordning. 

§17 Val av justerare  
Revisorerna beslutar 

  

– att utse Maria Lundblom Bäckström att, jämte ordföranden, 

justera dagens protokoll.  

§18 Protokoll från sammanträde 20 januari 2016 
Rubricerat protokoll har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. Revisionschefen kommenterar §9 och informerar 

om att uppföljningsmöte med EY har genomförts. Ordförande 

kommenterar §13 och meddelar att revisionens presidium inte 

kommer att delta i ”Fullmäktiges och revisorerna – ett gemensamt 

utvecklingsseminarium”.     

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
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§19 Ekonomiskt resultat för revisionen år 2015 
Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av 

revisionens budget för år 2015. Verksamheten visar ett överskott 

år 2015. Redovisningen av det ekonomiska resultatet har sänts ut 

med handlingarna till dagens sammanträde.  

§20 Planeringsdagar för revisionen 12-13 maj 2016, 
i samband med inplanerat revisionsmöte 
Revisorerna har tidigare diskuterat behov av diskussioner och 

planering av det fortsatta revisionsarbetet när den nya 

revisionschefen tillträtt. Förslag finns om att lägga in 

planeringsdagar för revisorerna den 12-13 maj 2016, i samband 

med inplanerat revisionsmöte.  

 

Revisorerna diskuterar innehåll och plats för planeringsdagarna. 

Revisorerna är överens om programpunkterna återblick över 

revisionsarbetet, aktuella och kommande revisionsfrågor samt 

diskussion inför ERFA-konferensen 13-14 juni år 2016. 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att genomföra planeringsdagar för revisorerna den 12-13 maj 

2016 på Hotell Björkhaga i Mullsjö.  

§21 Kurser och konferenser  
– Demokratidagen 2016, SKL, Stockholm 6 april 2016 

– Utveckla lekmannarevisionen, SKL, Stockholm 16 maj 2016 

alternativt Göteborg 7 juni 2016  

– EY:s årliga konferens för landstingsrevisorer, 16 maj 2016, 

Stockholm, program ännu ej klart 

– STAREV:s årskonferens och årsmöte 24-25 maj 2016 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att inte delta i Demokratidagen 2016  

 

– att Anders Gustafsson deltar i seminariet ”Utveckla 

lekmannarevisonen i Stockholm den 16 maj 2016  

 

– att Marianne Ericsson, Robert Erlandsson, Maria Lundblom 
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Bäckström, samt Göte Wahlström deltar i seminariet ”Utveckla 

lekmannarevisonen” i Göteborg den 7 juni 2016 samt  

 

– att revisionens ordförande och vice ordförande deltar i 

STAREV:s årskonferens med årsmöte den 24-25 maj 2016.  

§22 Inkommet 
Inga ärenden finns att behandla.  

§23 Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§24  Övrigt  
Inga övriga ärenden finns att behandla.  

 
 

 
 

 

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Maria Lundblom 

Bäckström  

 

 
 

 

Protokollet är justerat 2016-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


