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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden § 34-42 

Tid: 2018-06-01 kl. 09:30-15:00 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Rosariet  

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Jean Odgaard, sakkunnigt biträde, PwC 

Ej närvarande: Susanne Andersson 

Marianne Ericsson 

Östen Johnsson  

§34 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet. 

§35 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Maria Lundblom Bäckström att, jämte ordföranden, 

justera dagens protokoll. 

§36 Protokoll från sammanträde 25 april 2018 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§37 Information om PwC:s behandling av 
personuppgifter med anledning av GDPR, Jean 
Odgaard, sakkunnigt biträde, PwC 
De rubricerade dokumenten har sänts ut till dagens sammanträde.  

Jean Odgaard informerar om PwC:s behandling av 

personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde samt om 

PwC:s behandling av personuppgifter i egenskap av 
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personuppgiftsansvarig.  

Diskussion förs om utformning av avtal mellan PwC samt 

regionens revisorer gällande personuppgiftsansvar. 

Revisionschefen samt Jean Odgaard, sakkunnigt biträde PwC 

uppdras att i samråd med Johan Cederlund, jurist, 

dataskyddsombud för Region Jönköpings län att utforma ett avtal 

gällande personuppgiftsansvar. Revisorerna är överens om att 

återta diskussion samt att besluta om avtal vid nästa 

revisionssammanträde.  

§38 

RJLR 

2018/10  

Beslut dataskyddsombud med anledning av 
GDPR 
Revisionschefen informerar kort om att SKL rekommenderar att 

samma dataskyddsombud som används av Region Jönköpings län 

även används av regionrevisionen. Revisionschefen har talat med 

Johan Cederlund, jurist, dataskyddsombud för Region Jönköpings 

län i frågan. Johan Cederlund är inbjuden till revisorernas 

sammanträde den 29 augusti 2018 för att informera om GDPR.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att regionrevisionen använder sig av samma dataskyddsombud 

som Region Jönköpings län.  

§39 Kurser och konferenser 
Information från kurser och konferenser 

– Maria Lundblom Bäckström och Magnus Hellström redogör för 

innehåll i Utvecklingskraft, Qulturum, Region Jönköpings län,  

30-31 maj 2018. 

– Anders Gustafsson och Nenus Jidah redogör för innehållet i 

STAREV:s årskonferens, Malmö, 30-31 maj 2018. 

§40  Inkommet 
Inga handlingar har inkommit. 

§41 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§42 Övrigt  
Inga övriga ärenden finns att behandlas.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Maria Lundblom 

Bäckström 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 2018-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


