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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer § 9-16 

Tid: 2014-02-18 kl. 09:30-15:00 

Plats: Landstingets kansli, sal B 

Närvarande: Doris Johansson, ordförande 

Arnold Carlzon   

Robert Erlandsson  

Inga Fingal  

Östen Johnsson  

Morgan Malmborg   

Göte Wahlström  

 

Övriga: 

Eva Öhlander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

 

 

Ej närvarande: Marianne Ericsson 

Stellan Sandberg  

§9 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

§10 Val av justerare 

Revisorerna beslutar  

 

– att utse Göte Wahlström att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§11 Protokoll från sammanträde 21 januari 2014 
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till 

dagens sammanträde.  

 

Revisorerna är överens om  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§12 Revisorernas ekonomiska resultat 2013 

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av 

revisorernas budget till och med den 31 december 2013. Den 

ekonomiska rapporten har sänts ut med handlingarna till 

dagens sammanträde.   
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Verksamheten visar ett överskott på 1 200 000 kr.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna den ekonomiska rapporten och att lägga den 

till handlingarna.  

§13 Kurser och konferenser 
– ”Upphandling av revisionstjänster”, SKL, Stockholm 7 

maj 2014 

 

– Revisionschefen informerar om att EY den 19 maj 2014 

kommer att hålla en kundkonferens 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att avstå från deltagande i konferensen ”Upphandling av 

revisionstjänster”, SKL, Stockholm 7 maj 2014 

 

Information från kurser och konferenser: 

 

– Doris Johansson, Arnold Carlzon och Eva Öhlander 

informerar om innehållet i STAREV:s vinterkonferens, Åre 

27-28 januari 2014 

 

– Arnold Carlzon och Eva Öhlander redogör för innehållet i 

Nu börjar det! Program för hållbar jämställdhets 

slutkonferens, Stockholm 6 februari 2014.  

 

Eva Öhlander informerar även om att landstinget sedan 

sommaren 2013 anslutit sig till Council of European 

Municipalities and Regions – CEMR:s deklaration om 

jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional 

nivå.  

 

Mötet beslutar att 

 

– att informationshäftet ”Jämställdhet – en fråga för 

revisorer”, SKL, ska beställas från SKL för distribuering till 

landstingsfullmäktige.  

§14 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit. 
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§15 Revisionsärenden 

Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§16 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Doris Johansson Göte Wahlström   

 
 

 

Protokollet är justerat 2014-     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


