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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Landstingets revisorer § 12-19 

Tid: 2015-02-17 kl. 09:30-12:30 

Plats: Regionens hus, sal B 

 Beslutande:  

Doris Johansson, ordförande 

Marianne Ericsson  

Robert Erlandsson  

Inga Fingal 

Magnus Hellström  

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström 

Göte Wahlström 

Övriga:  

Eva Öhlander, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

§12 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas. Ordföranden föreslår att ärende 

gällande avtal ”Rättsanalys av verksamhetsavtal och hur 

verksamheten organiseras till följd av detta avtal”, LJR2015/7, 

läggs till i dagordningen under punkten övrigt.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa dagordningen med ovanstående tillägg för 

sammanträdet.  

§13 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll.  

§14 Protokoll från sammanträdet 13 januari 2015 
Rubricerat dokument har skickats ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna är överens om  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  

§15 Ekonomiskt resultat för revisionen 2014 
Uppföljning av revisionens budget till och med 31 december 2014 

har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde. 

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.  
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Revisorerna beslutar  

 

– att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.  

§16 Kurser och konferenser 
Inga kurser och konferenser finns att behandla.  

§17 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit.  

§18 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§19 

LJR 

2015/7 

Övrigt 
Rapportering av delegationsbeslut gällande upphandling 
Ordföranden och revisionschefen informerar om 

delegationsbeslut, 2015-02-12, om upphandling av Attensum AB, 

Joakim Eriksson, som sakkunnigt biträde åt revisorerna. 

Uppdraget avser granskning gällande en rättsanalys av 

”Verksamhetsavtal – primärkommunal samordning och 

utveckling” samt hur verksamheten organiseras till följd av detta 

avtal. Upphandlingen är gjord i samråd och med godkännande av 

EY.  

Vid protokollet 

Mia Suntila 

Justeras 

 

Doris Johansson Marianne Ericsson   

 
 

 

Protokollet är justerat 2015-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 
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