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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §§56-64 

Tid: 2016-09-01 kl. 09:30-14:00 

Plats: Hotel Ullinge, Eksjö 

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga:  

Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Ej närvarande: Marianne Ericsson 

Magnus Hellström  

§56 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa utsänd dagordning.  

 

Robert Erlandsson lyfter fråga angående support av läsplattor. 

Frågan tas upp under punkten övrigt.   

§57 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Susanne Andersson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§58 Protokoll från sammanträde 16 juni 2016  
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§59 Ekonomisk uppföljning av revisionens 
verksamhetskostnader till och med juli 2016  
Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet av 

revisionens budget till och med den 31 juli 2016. Verksamheten 
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visar ett överskott. Revisorerna diskuterar det ekonomiska 

utfallet.   

§60 Revisionens budget för år 2017  
Revisionschefen informerar om förslag till skrivelse till 

regionfullmäktiges presidium gällande revisionens budget för år 

2017. Revisionens budgetram för år 2017 bedöms bli samma som 

för år 2016 men med en indexuppräkning på 2,7 % för att 

kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen. 

Indexuppräkningen på 2,7 % innebär en ökning av budgeten för år 

2017 med 192 429 kronor till 7 320 000 kronor.  

Revisionens budget för år 2017 diskuteras.   

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna skrivelse till regionfullmäktiges presidium 

gällande revisionens budget för år 2017 samt  

 

– att hemställa att regionfullmäktiges presidium tillstyrker att 

regionrevisionen ges samma budgetram för år 2017 som för år 

2016 med indexuppräkning  

§61 Kurser och konferenser 
Information från kurser och konferenser 

 

– Maria Lundblom Bäckström, Peter Grahn, Anders Gustafsson, 

Susanne Andersson, Robert Erlandsson samt revisionschefen 

informerar om innehållet i KOMMEK 2016, 17-18 augusti 2016, 

Malmömässan, Malmö.  

 

Revisionschefen lyfter SKL:s kommande utbildningar gällande 

grundläggande granskning under höst/vinter 2016. Revisorerna är 

överens om att delta i dessa.  

 

Kurser och konferenser  

– Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt 

utvecklingsseminarium, SKL, 8 november Örebro 

– Utöka din kunskap, KPMG 
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Revisorerna beslutar 

 

– att ge revisionschef i uppdrag att informera regionfullmäktiges 

presidium om kursen ”Fullmäktige och revisorerna - ett 

gemensamt utvecklingsseminarium”, SKL.  

 

– att inte delta i Utöka din kunskap, KPMG 

§62  Inkommet 
– Nyhetsbrev EY, Förtroendevalda revisorer, augusti 2016, 

nummer 2 delas ut.  

§63 Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§64 Övrigt 
– Robert Erlandsson lyfter fråga gällande support av läsplattor. 

Revisorerna uppdrar åt revisionschefen att, till sammanträdet 27 

oktober, bjuda in en IT-tekniker från IT-centrum för att informera 

om frågan.  

– Ordförande informerar om att ärendet Hyresavtal Hälsans 

vårdcentral kommer att tas upp i förvaltningsrätten 28-29 

september 2016.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Susanne Andersson  

 
Protokollet är justerat 2016-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


