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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Landstingets revisorer §§ 18-26 
Tid: 2013-03-19 kl. 09:30-14:30 

Plats: Landstingets kansli, sal B 

Närvarande: Doris Johansson, ordförande 
Arnold Carlzon  
Marianne Ericsson   
Inga Fingal   
Morgan Malmborg  
Stellan Sandberg  
Göte Wahlström  
 
Övriga: 
Mia Suntila, sekreterare 
 
 

Ej närvarande: Robert Erlandsson 
Östen Johnsson 
Eva Öhlander, revisionschef 
 
  

§18 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

Revisorerna beslutar 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet. 
  

§19 Val av justerare 
Revisorerna beslutar 
 
– att utse Göte Wahlström att, jämte ordföranden, justera 
dagens protokoll  

§20 Protokoll från sammanträde 19 februari 2013 
Protokoll från revisorernas sammanträde 2013-02-19 
godkänns och läggs till handlingarna.  

§21 Upphandling av revisionstjänster 
Avtalet för revisionsbiträde till landstingets revisorer gäller 
till och med revisionsåret 2013. En ny upphandling behöver 
därför göras. Revisorerna diskuterar kommande upphandling 
av revisionstjänster.  
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Revisorerna beslutar  
 
– att en ny upphandling av revisionsbiträde ska göras 
 
– att upphandlingen ska möjliggöra att särskild upphandling 
kan göras av de granskningar som görs i samverkan med 
revisorer i kommuner och/eller andra landsting 
 
– att upphandlingen i övrigt ska göras på samma sätt som 
den upphandling av revisionsbiträde som gjordes år 2010.  
 

§22 Ekonomisk uppföljning av revisionens budget 
Ordförande informerar om det ekonomiska utfallet av 
revisorernas budget till och med den 28 februari 2013. 
Verksamheten visar ett överskott på drygt 900 000 kr.  

§23 Kurser och konferenser 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser 
– ”Demokratidagen 2013”, SKL den 24 april i Stockholm 
– STAREV:s årskonferens, den 27-29 maj 2013 i Malmö 
 
Revisorerna beslutar 
 
– att Marianne Ericsson deltar i ”Demokratidagen 2013” 
– att STAREV:s årskonferens tas upp för diskussion 
kommande revisionsmöte.  

§24 Inkommet 
Inga handlingar har kommit in.  

§25 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§26 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Doris Johansson Göte Wahlström  
 
Protokollet är justerat 2013-    -   och justeringen är tillkännagiven på 
Landstingets anslagstavla samma dag.  


