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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden §§11-19 

Tid: 2018-02-19 kl. 09:30-15:00 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosariet  

Närvarande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ej närvarande:  

Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson 

Marianne Ericsson 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  

Mia Suntila, sekreterare  

Robert Erlandsson 

Peter Grahn  

§11 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet. 

§12 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Anders Gustafsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll. 

§13 Protokoll från sammanträde 22 januari 2018  
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§14 

RJLR 

2017/18 

Upphandling av sakkunnigt biträde 
Till dagens sammanträde har dokumentet ”Avlämnande av 

revisionsrapport” sänts ut med handlingarna. Ordförande och 

revisionschefen informerar om diskussion från träff med PwC, 

Jean Odgaard och Per Sturesson den 8 februari 2018.   

 

Revisorerna beslutar 

 

– att godkänna förslaget för processen ”Avlämnande av 
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revisionsrapport” samt  

 

– att utvärdera arbetet löpande.  

§15 

 

Revisionens budget  
Till dagens sammanträde har underlag ”Resultatanalys till och 

med februari 2018”med sänts ut med handlingarna.  

Revisionschefen informerar om de justeringar som är gjorda i 

årsbudget enligt fastställd budget för regionrevisionen för år 2018.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att lägga ”Resultatanalys till och med februari 2018” till 

handlingarna.  

§16 Kurser och konferenser  
– Kurser för förtroendevalda inklusive revision, PwC 

Kurskatalog från PwC har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde för revisorernas kännedom.  

 

– Revisionskonferens, revisorerna i Västmanland tillsammans 

med PwC, 7-8 juni 2018,Västerås.  

För kännedom informerar ordförande om att PwC har meddelat 

att endast 3 personer från varje kund har möjlighet att anmäla sig 

samt att inbjudan kommer att sändas ut.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att beslut om revisorernas deltagande vid Revisionskonferens, 

revisorerna i Västmanland tillsammans med PwC, 7-8 juni 2018, 

Västerås tas när programmet inkommit.   

 

Information från kurser och konferenser  

 

Ordförande och Anders Gustafsson redogör för innehåll i 

Kundråd, PwC, Stockholm, 15-16 februari 2018. Bland annat 

informerade Carl Lundgren, Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, om Ordnat införande-Nya läkemedel.  

Revisorerna diskuterar läkemedelsavtal. Marianne Eriksson 

föreslår att regionledningen inbjuds till revisionen för att 

informera om läkemedelsavtal och kostnader i Region Jönköpings 
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län. Revisorerna uppdrar åt revisionschefen att inhämta 

information gällande läkemedelsavtal från regionledningen. 

§17 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit.  

§18 Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§19 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla. 

 

 

  

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström  Anders Gustafsson   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


