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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer § 52-60 

Tid: 2014-09-03 11:00-14:30 

Plats: Hotel Ullinge, Eksjö, Kapellet 

Närvarande: Beslutande:  

Doris Johansson, ordförande  

Arnold Carlzon  

Marianne Ericsson  

Robert Erlandsson   

Östen Johnsson   

Göte Wahlström  

 

Övriga:  

Eva Ölander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

 

Ej närvarande: Morgan Malmborg 

Stellan Sandberg 

Inga Fingal   

§52 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att lägga till ett ärende gällande granskning av 

donationsstiftelser samt  

 

– att därefter fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.  

§53 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§54 Protokoll från sammanträde 9 juni 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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§55 Tidplan för revisionssammanträden 2015 (nuvarande 

revisionsgrupp)  
Revisorerna diskuterar datum för utbildnings-, och 

sammanträdesdagar för år 2015.  

 

Revisorerna är överens om  

 

– att genomföra en utbildning om revisionsuppdraget 

tillsammans med de nyvalda revisorerna 22-23 januari 2015  

 

– att revisionssansammanträden ska hållas 13 januari, 17 

februari samt 24 mars 2015 samt 

 

– att, om så behövs med anledning av granskningen av 

delårsbeslutet, ha ett extra sammanträde 21 oktober 2014.  

§56 Kurser och konferenser 

Information från kurser och konferenser: 

 

– Doris Johansson och Arnold Carlzon informerar om 

innehållet i ERFA-konferens, Stuvenäs Gästgiveri 11-12 

juni 2014.  

 

Ordförande informerar vidare om att det 2-3 juni 2015 är 

Landstingsrevisionen i Landstinget i Jönköpings län som 

står i tur att vara värdar för ERFA-konferensen.  

 

– Doris Johansson, Marianne Ericsson och Arnold Carlzon 

informerar om innehållet i Visionära Arenan i Malmö 19 

augusti 2014 

 

– Doris Johansson, Marianne Ericsson, Eva Ölander och 

Arnold Carlzon redogör för innehåll i KOMMEK i Malmö 

20-21 augusti 2014 

 

– Eva Ölander redogör för Nordisk chefskonferens i Oslo 

16-18 augusti 2014. 

§57 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit.  
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§58 Revisionsärenden 

Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§59 

LJR 

2014 

/14 

LJR 

2014 

/22 

Granskning av donationsstiftelser 
Landstingets revisorer svarar för upphandling av sakkunnigt 

biträde för granskning av till landstinget lämnade 

donationsstiftelser. Revisionschefen informerar om att 

upphandlingen av sakkunnigt biträde för åren 2014 och 2015 

är genomförd. Detta enligt beslut vid revisorernas 

sammanträde den 6 juni 2014, § 48.  Revisionschefen 

meddelar att avtal med EY är upprättat.  

 

Enligt stiftelselagen ska revisorn (sakkunnigt biträde) utses 

av förvaltarens högsta beslutande organ. 

 

Revisionschefen föreslår därför att revisorerna beslutar att 

hemställa att landstingsfullmäktige beslutar att för 

verksamhetsåren 2014 och 2015 utse Helena Patriksson, 

auktoriserad revisor EY, med Inger Andersson, auktoriserad 

revisor EY som ersättare, som revisor i samtliga stiftelser 

som Landstinget i Jönköpings län förvaltar genom anknuten 

förvaltning. 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att göra en hemställan till Landstingsfullmäktige i enlighet 

med revisionschefens förlag.    

§60 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Doris Johansson Marianne Ericsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2014-     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 
 


