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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden §1-7 

Tid: 2017-01-31 kl. 09:30-14:30  

Plats: Regionens hus, sal G  

Närvarande: Beslutande: Anders Gustafsson, ordförande  

Susanne Andersson 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  

Mia Suntila, sekreterare 

Anders Hellqvist, sakkunnigt biträde, EY 

Ulrika Strånge, sakkunnigt biträde, EY 

 

Ej närvarande: Göte Wahlström 

 

§1  Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet.  

§2  Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Peter Grahn att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll.  

§3  Protokoll från sammanträde 14 december 2016 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§4  Kurser och konferenser 
– Upphandling av revisionstjänster, SKL. 19 maj 2017, 

Stockholm  

– Fullmäktige och revisorerna – ett gemensamt 

utvecklingsseminarium, SKL. 7 mars 2017, Malmö.  
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Revisorerna beslutar  

 

– att Göte Wahlström och Anders Gustafsson deltar i 

Upphandling av revisionstjänster, SKL. 19 maj 2017, 

Stockholm 

– att Göte Wahlström och Anders Gustafsson, deltar i 

Fullmäktige och revisorerna – ett gemensamt 

utvecklingsseminarium, SKL. 7 mars 2017, Malmö.  

§5  Inkommet  
– Publikation ” Så kan revisionen granska efterlevnaden av 

barnkonventionen”, Barnombudsmannen. Publikationen har sänts 

ut med handlingarna till dagens sammanträde.  

– Publikation ”Revisionen ur ett barnrätts- och 

ungdomsperspektiv”. Publikationen har sänts ut med handlingarna 

till dagens sammanträde.  

 

Revisorerna diskuterar ovanstående publikationer.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att avsätta tid för diskussion, vid revisorernas sammanträde den 

23 februari 2017, gällande barnrätts- och ungdomsperspektivet   

– att beakta barnrätts- och ungdomsperspektivet i revisionsplanen 

samt  

– att lyfta ämnet vid överläggningar mellan regionrevisorernas 

presidium och kommunrevisorernas presidier.    

 

Ordförande föreslår att eventuella utbildningstillfällen inom 

barnrättsområdet presenteras på revisorernas sammanträde den 23 

februari 2017.   

§6 T Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§7  Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt. 
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Anders Gustafsson Peter Grahn  

 
 

 

Protokollet är justerat 2017-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


