
 

  

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer §§ 56-62 

Tid: 2012-06-05 kl. 9.30-14.30 

Plats: Landstingets kansli, sal B 

Närvarande: Beslutande: Doris Johansson 

Arnold Carlzon 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Inga Fingal 

Östen Johnsson 

Morgan Malmborg 

Stellan Sandberg 

Göte Wahlström 

 

Övriga: Eva Öhlander, revisionschef 

Alexandra Birgersson, sekreterare 

  

56 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen för sammanträdet. 

57 Justering av protokoll 
Revisorerna beslutar 

 

– att utse Robert Erlandsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

58 Protokoll från sammanträde 2012-05-07 
Protokoll från revisorernas sammanträde 2012-05-07 

godkänns och läggs till handlingarna.  

59 Inköp av läsplattor till revisorerna 
Vid föregående sammanträde informerade revisionschefen 

om landstingets inköp av läsplattor till landstingsstyrelsen 

samt berörda gruppledare. Revisorerna var då överens om att 

landstingsrevisionen ska använda sig av läsplattor. 

Revisionschefen gavs i uppdrag att kontakta kanslidirektören 

beträffande inköp via gemensam upphandling. 

Revisionschefen informerar om att priset per läsplatta är 

5500 kronor. I priset ingår programvara för distribution av 

handlingar samt ett mobilt abonnemang för 3G. Fortlöpande 

kostnad för 2013 och framåt är i dagsläget 200 kronor per 
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läsplatta och år. Kostnaden avser mobilabonnemanget. 

Kansliavdelningen håller på att ta fram riktlinjer för 

användningen av läsplattorna.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att handlingar till revisorernas sammanträden ska ersättas 

av digitalt distribuerade handlingar på läsplatta.  

 

– att genom IT-avdelningen köpa in 11 läsplattor samt 

 

– att uppdra åt revisionschefen att se till att revisorerna får 

information om användning av läsplattorna.   

60 Kurser och konferenser 

 

– ERFA-konferens, Kosta, 28-29 augusti 2012 

 

Revisorerna beslutade vid föregående sammanträde att 

ordföranden, Arnold Carlzon, Marianne Ericsson, Robert 

Erlandsson, Östen Johnsson samt preliminärt Stellan 

Sandberg och Göte Wahlström deltar vid ERFA-

konferensen. 

 

Morgan Malmborg, Stellan Sandberg och Göte Wahlström 

meddelar att de inte har möjlighet att delta.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att även Inga Fingal deltar vid konferensen. 
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Information från: 

 

– Utvecklingskraft 2012, Qulturum Jönköping, 9-10 maj 

2012 

Revisionschefen och administrativ samordnare informerar 

kort från seminariet ”Utvecklingskraft” 2012, Qulturum 

 

– ”Kurvans kraft”, föredragning av Gunnar Wetterberg, 

Jönköping, 24 maj 2012 

De revisorer som deltog vid ”Kurvans kraft” informerar från 

föredragningen.  

 

– STAREV:s styrelsemöte, Umeå, 28 maj 2012 

Ordföranden och revisionschefen informerar från  

STAREV:s styrelsemöte, 2012. 

 

– STAREV:s årskonferens, Umeå, 29-30 maj 2012 

Ordföranden, vice ordföranden samt revisionschefen 

informerar från STAREVS årskonferens. 

 

– Revisionsdialogen, SKL i Umeå, 31 maj 2012 

Ordföranden och revisionschefen informerar från 

Revisionsdialogen. 

61 Revisionsärenden 

Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

62 Övrigt 
Inga övriga frågor finns att behandla.  

 

  



 

PROTOKOLL 4(4) 

      

Landstingets revisorer §§ 56-62 

Tid: 2012-06-05 kl. 9.30-14.30 
 

 

  

 

Vid protokollet 

Alexandra Birgersson 

Justeras 
 

 

Doris Johansson Robert Erlandsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2012-06-19 och justeringen är tillkännagiven på 

landstingets anslagstavla samma dag. 

 


