PROTOKOLL

1(3)

Diarienummer

Protokollsärenden §§30-36
Tid:

2017-05-22 kl. 09:30-14:30

Plats:

Regionens hus, sal G

Närvarande:

Beslutande: Göte Wahlström, ordförande, § 34-36
Susanne Andersson
Marianne Ericsson
Anders Gustafsson, ordförande, § 30-33
Magnus Hellström
Östen Johnsson
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare
Ulrika Strånge, sakkunnigt biträde, EY
Anders Hellström, sakkunnigt biträde, EY

Ej närvarande:

Peter Grahn

§30

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisorerna beslutar
– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet.

§31

Val av justerare
Revisorerna beslutar
– att utse Marianne Ericsson, att jämte ordföranden, justera
dagens protokoll.

§32

Protokoll från sammanträde 27 april 2017
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens
sammanträde.
Revisionschefen kommenterar § 25, Upphandling av sakkunnigt
biträde. Arbete med upphandlingsunderlag pågår enligt
revisorernas beslut den 27 april 2017 samt att detta ska sändas ut
inför revisorernas planeringsdagar den 4-5 september 2017.
Revisorerna beslutar
– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
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§33

2017-05-22 kl. 09:30-14:30

Kurser och konferenser
Information från kurser och konferenser
– Göte Wahlström, Maria Lundblom Bäckström, Anders
Gustafsson samt Robert Erlandsson redogör för innehållet i EY:s
årliga konferens för förtroendevalda revisorer i kommuner
och landsting, EY, 9 maj 2017, Stockholm. Revisorerna lyfter
speciellt programpunkten ”Vårdplatsfrågan”, Pelle Gustafsson,
specialistläkare inom ortopedi, verksam inom Löf och
Läkartidningen. Pelle föreläste om platsbrist inom sjukhus och
kommunal vård samt om frågans komplexitet samt ger exempel
på vad som skulle kunna vara fruktbara strategier. Revisorerna
såg på möjligheten att uppdra åt revisionens presidium föreslå
regionfullmäktiges presidium att bjuda in Pelle Gustafsson som
föredragare till Regionfullmäktige.
– Göte Wahlström, Susanne Andersson samt Nenus Jidah
informerar om innehållet i Upphandling av revisionstjänster,
SKL, 19 maj 2017, Stockholm.
– Maria Lundblom Bäckström informerar om innehållet i
Europaforum, Region Jönköpings län, 12 maj, Jönköping.

§34

Inkommet
– Revisionschefen informerar om att förfrågan från Karin
Tengdelius, Sveriges kommuner och Landsting har inkommit
gällande värdskap vid ”Revisionskonferens för landsting och
regioner 2019”. Revisorerna diskuterar eventuell medverkan och
värdskap.
Revisorerna beslutar
– att för närvarande inte anmäla sitt intresse för värdskap för
”Revisionskonferens för landsting och regioner 2019”.

§35

Revisionsärenden
Revisorerna behandlar revisionsärenden.

§36

Övrigt
Inga ärenden finns att behandla under övrigt.
Sign
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Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Göte Wahlström

Anders Gustafsson

Marianne Ericsson

Protokollet är justerat 2017- - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Sign

