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Ej närvarande: 

Beslutande: 

Doris Johansson, ordförande 

Marianne Ericsson  

Robert Erlandsson  

Inga Fingal 

Magnus Hellström  

Maria Lundblom Bäckström   

Göte Wahlström  

Övriga: 

Eva Ölander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Övriga: 

Anders Hellqvist, sakkunnigt biträde, EY, § 85-87 

Gunnar Uhlin, sakkunnigt biträde, EY, § 85 

Östen Johnsson 

  

§80 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet.  

§81 Val av justerare 
Revisorerna beslutar 

 

– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§82 Protokoll från sammanträde 14 oktober 2014 

Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till 

dagens sammanträde.  

 

Revisorerna är överens om  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§83 

LJR 

2014/ 

25 

Revisionens budget 2015 
Revisorerna diskuterade vid sammanträdet 14 oktober 2014 

skrivelse gällande revisorernas budget 2015. Revisorerna 

beslutade att föreslå landstingsfullmäktiges presidium att 
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tillstyrka en budgetram på totalt 7 140 000 kr för 

regionrevisonens verksamhet år 2015. Enligt revisionens 

reglemente bereder landstingsfullmäktiges presidium 

revisionens budget. Val av fullmäktigepresidium har ännu 

inte skett. 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att översända skrivelsen till landstingsfullmäktiges 

ålderpresident/ordförande, Håkan Sandgren.  

§84 Information om revision på landstingsfullmäktige  

9 december 2014 
Doris Johansson informerar om att revisionen, efter 

förfrågan, kommer att ge en kortare information om 

revisionsuppdraget och revisionens arbete vid 

landstingsfullmäktige 9 december 2014.  

§85 Revisionsreglementet – Landstingsfullmäktiges beslut 

Revisionschefen informerar om fullmäktiges beslut om 

reglementen.  

§86 Kurser och konferenser 

Information från kurser och konferenser: 

 

– Inga Fingal och Eva Ölander informerar om innehållet i 

IVO-dagen, Jönköping 22 oktober 2014 

– Eva Ölander redogör för Revisionschefsträff SKL, 

Stockholm 10 november 2014. 

§87 

LJR 

2014/ 

30 

Inkommet 
Protokollsutdrag gällande val av revisorer och 

lekmannarevisorer som förrättats vid landstingsfullmäktiges 

sammanträde den 28 oktober 2014 har inkommit.  

 

Revisorerna är överens om 

 

– att lägga inkommen handling val som ska förrättas vid 

landstingsfullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 

till handlingarna. 

§88 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  
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§89 Övrigt 

Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

 

 
 

    

Doris Johansson  Marianne Ericsson 

 
 

 

Protokollet är justerat 2014-     -      och justeringen är tillkännagiven 

på Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


