
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer §§ 47-55 

Tid: 2012-05-07 kl. 9.30–14.15 

Plats: PwC:s kontor i Jönköping, Lantmätargränd 5 

Närvarande: Beslutande: 

Doris Johansson 

Arnold Carlzon 

Marianne Ericsson 

Östen Johnsson 

Morgan Malmborg 

Stellan Sandberg 

Göte Wahlström 

 

Övriga: 

Eva Öhlander, revisionschef 

Alexandra Birgersson, sekreterare 

 

Ej närvarande: Robert Erlandsson 

Inga Fingal 

  

47 Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning behandlas 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

48 Justering av protokoll 
Revisorerna beslutar 

 

– att utse Stellan Sandberg att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll. 

49 Protokoll från sammanträde 12 och 17 april 2012 

Protokoll från revisorernas sammanträde den 12 och 17 april 

delas ut och behandlas vid dagens sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna och lägga utdelade protokoll till 

handlingarna. 
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50 

Dnr 

LJR 

2012/ 

10 

 

Sakkunnigt biträde – förlängning av avtal 

Revisorerna beslutade 2010-08-10 § 70 att tilldela kontrakt 

och teckna avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

för utförande av uppdraget som sakkunnigt biträde åt 

landstingets förtroendevalda revisorer, under tiden  

1 september år 2010 till och med 31 december år 2011, med 

möjlighet till två års förlängning med vardera ett år i sänder. 

Enligt avtal ska parterna uppta diskussion om eventuell 

förlängning sex månader före avtalstidens slut. 

 

Revisorerna beslutade 2011-06-14 § 38 att förlänga avtalet 

under tiden 1 januari 2012 till och med 31 december 2012.  

 

Revisorerna diskuterar om avtalet ska förlängas ytterligare 

ett (1) år. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att förlänga ovan nämnda avtal med PwC med ytterligare 

ett (1) år under tiden 1 januari 2013 till och med 31 

december 2013. Revisionen ska fortgå till dess revisorerna 

avlämnat sin revisionsberättelse för sista granskningsåret.  

51 
 

Införande av läsplattor 
Landstingsledningen har föreslagit att köpa in läsplattor till 

landstingsstyrelsen samt berörda gruppledare. 

Revisorerna diskuterar inköp av läsplattor till 

landstingsrevisionen. 

 

Revisorerna är överens om 

 

– att revisorerna ska använda sig av läsplattor samt 

 

– att revisionschefen kontaktar kanslidirektören för inköp av 

10 läsplattor till landstingsrevisionen. 

52 Kurser och konferenser 
 

– ERFA-konferens i Kosta den 28-29 augusti 2012 

 

– Program för KOMMEK i Malmö den 22-23 augusti 2012 
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– Plats för revisorernas planeringsdagar den 13-14 augusti 

2012 

 

– Inbjudan till seminariet ”Upphandling av 

revisionstjänster”, Sveriges Kommuner och Landsting i 

Stockholm den 11 juni 2012 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att föreslå följande programpunkter på dagordningen för 

ERFA-konferensen: proceduren för beslut om ansvarsfrihet 

och årsredovisning, dialogen med landstingsstyrelsen samt 

revisorernas bedömning av om resultatet i delårsrapport och 

årsredovisning är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 

om  

 

– att revisionschefen och Arnold Carlzon ges i uppdrag att 

utforma frågorna samt översända dem till ordföranden för 

revisionen i Landstinget Kronoberg 

 

– att ordföranden, Arnold Carlzon, Marianne Ericsson, 

Robert Erlandsson, Östen Johnsson samt preliminärt även 

Stellan Sandberg och Göte Wahlström deltar vid ERFA-

konferensen 

 

– att revisorerna enskilt bestämmer vilka seminarier de 

önskar delta vid under KOMMEK den 22-23 augusti 2012 

samt att anmälan görs av revisionskontoret 

 

– att ordföranden och vice ordföranden ges i uppdrag att 

besluta om plats för revisorernas planeringsdagar den 13-14 

augusti samt 

 

– att inte delta vid seminariet ”Upphandling av 

revisionstjänster”, Sveriges Kommuner och Landsting i 

Stockholm den 11 juni 2012. 

 

Information från 

 

– Styrelsemöte STAREV i Stockholm den 26 april 2012 

 

Revisionschefen informerar om frågor som togs upp vid 

styrelsemötet. 
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53 

 

Inkommet 

 

– Landstingsfastigheters nyhetsbrev 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att lägga Landstingsfastigheters nyhetsbrev till 

handlingarna. 

54 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

55 Övrigt 
Inga övriga frågor finns att behandla.  

Vid protokollet 

Alexandra Birgersson 

Justeras 

 

Doris Johansson Stellan Sandberg 

 

 

 
 
 

Protokollet är justerat 2012-05-21 och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 


