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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §§68-74 

Tid: 2015-11-03 kl.09:30-16:00 

Plats: Regionens hus, sal B 

Närvarande: Beslutande:  

Göte Wahlström, ordförande 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga:  

Eva Ölander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Ej närvarande: Susanne Andersson 

 

§68 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas. Ordförande föreslår att ärende 

gällande rekrytering av revisionschef läggs till under punkten 

övrigt.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg för 

sammanträdet.   

§69 Val av justerare  
Revisorerna beslutar 

  

– att utse Maria Lundblom Bäckström att, jämte ordföranden, 

justera dagens protokoll.  

§70 Protokoll från sammanträde 19 oktober 2015 
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. Robert Erlandsson påpekar redaktionella fel i 

protokollet.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att rättelse, enligt påpekandet, görs i protokollet från 

revisorernas sammanträde 19 oktober 2015 samt  
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– att protokollet därefter godkänns och läggs till handlingarna.  

§71 Kurser och konferenser 
– ERFA-konferens, Söderköpings Brunn, 13-14 juni 2016 

 

Revisionschefen informerar om att 2016 års ERFA-konferens blir 

den 13-14 juni på Söderköpings Brunn.  

 

Revisorerna beslutar  

  

– att fatta beslut om deltagande vid ERFA-konferensen 2016 när 

programmet kommit.  

§72 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit.  

§73 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§74 Övrigt 
– Ordförande informerar om att revisorernas sammanträde den 8 

december 2015 är inbokat på Hotel Ullinge, Eksjö.  

 

– Rekrytering av ny revisionschef, till följd av att nuvarande chef 

går i pension från och med 1 mars 2016.  

 

Ordförande informerar om att han samt vice ordförande har varit i 

kontakt med personalenheten angående utformning av 

anställningsannons. Förslag till annons presenteras. Rekrytering 

är planerad att ske bland annat via Platsbanken, internt på Region 

Jönköpings län, yrkestidningar samt Dagens samhälle. 

Revisorerna diskuterar annonsens innehåll vad gäller önskvärda 

personliga egenskaper. Förslag framförs om att komplettering 

görs i annonsen så att det framgår att personligt engageman är en 

prioriterad önskvärd egenskap. 

 

Ordförande informerar om att anställningsintervjuer är planerade 

till 7, 9 och 11 december 2015. Vid intervjutillfällena har samtliga 

revisorer möjlighet att delta.  
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Revisorerna beslutar  

 

– att uppdra åt ordförande att, med hjälp av personalenheten, göra 

ovanstående komplettering i annonsen och att fortsätta  

rekryteringsprocessen samt  

 

– att den slutliga anställningsannonsen sänds till revisorerna.   

Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Göte Wahlström Maria Lundblom 

Bäckström 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 2015-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


