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Sammanträde i revisorskollegiet 

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. 

 

Tid: 2022-08-25 kl. 10.00-13.00ca 

Plats: Regionhuset Malmö 

Adress: Dockplatsen 26, Malmö 

Lokal: Babord/Styrbord 

 

 

10.05-10.45  Information av Rasmus Havmöller, Regional Chefläkare i 

Region Skåne, informerar om ny vårdplatsöversyn i Region 

Skåne 2022 

 

10.50-11.20  Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne - regionrapport” – Camilla Karlsson - 

KomRedo AB 

 

11.20-11.50 Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 

sjukvården i Skåne - sammanställd rapport” – Camilla 

Karlsson - KomRedo AB 

 

 

Förslag till dagordning med beslutsförslag 

 
1. Öppnande 

 
 
2. Dagordning 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna godkänner dagordningen. 
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3. Justering 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna utser André af Geijerstam att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 
 
4. Revisionsdirektören informerar 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen.  

 
 
5. Anmälningsärenden 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till 

handlingarna. 

 

Bilaga 

1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2022-08-25 från 

Revisionskontoret. 

 
 
6. Grupprapporter 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

Bilaga 

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-08-25 från 

Revisionskontoret. 

 
 
7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

Bilaga 

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag. 

 
 
8. Rapportering avseende granskningsarbetet 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

Bilaga 

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022. 
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9. Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-
fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 
regionrapport”  
Diarienummer 2022-RG000013 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Kommun-

granskning - Effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling 

avseende hälso- och sjukvården i Skåne - regionrapport” har inkommit 

och lägger densamma till handlingarna. 

 

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. 

 

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till  
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt primärvårdsnämnden 

för svar senast 2022-12-05 samt till samtliga sjukhusstyrelser och 

psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för kännedom och 

beaktande. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har granskat ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 

regionrapport”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat 

bifogad granskningsrapport. Camilla Carlsson, KomRedo AB, redovisar 

bifogad granskningsrapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 

regionrapport” (Rapport nr. 2-2022). 

 

Bilaga 

1. Missiv ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-

fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 

regionrapport” – skrivelse 2022-08-25. 

2. Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-

fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 

regionrapport” – KomRedo AB – Rapport nr. 2-2022. 

 
 
10. Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-
fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne – 
sammanställd rapport”  
Diarienummer 2022-RG000013 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning 

av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - 

sammanställd rapport” har inkommit och lägger densamma till 

handlingarna. 

 

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. 

 



Datum 2022-08-25   4 (5) 

 

     

     
 

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, 

psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga 

sjukhusstyrelser för kännedom och beaktande. 

 

Sammanfattning 

Revisorerna har granskat ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om 

ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 

sammanställd rapport”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och 

upprättat bifogad granskningsrapport. Camilla Karlsson, KomRedo AB, 

redovisar bifogad granskningsrapport ”Kommungranskning - Effekter av 

Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 

Skåne - sammanställd rapport” (Rapport nr. 3-2022). 

 

Bilaga 

1. Missiv ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-

fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne – 

sammanställd rapport” – skrivelse 2022-08-25. 

2. Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-

fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne – 

sammanställd rapport” – KomRedo AB – Rapport nr. 3-2022. 

 
 
11. Budgetäskande år 2023 
 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna godkänner förslag till budgetäskande för år 2023 och 

beslutar att lämna förslaget till regionfullmäktiges presidium. 

 

Sammanfattning  

Fredrik Ljunggren redovisar revisionens förslag till budgetäskande för år 

2023. 

 

Bilaga  

1. Budgetäskande år 2023 - skrivelse 2023-08-25. 

 
 
12. Yttranden avseende rapport nr. 16-2021 – Granskning av verk-
samhetsstyrning i regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden 
Diarienummer 2021-RG000018 

 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna 

samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom 

grönt enligt bilaga. 

 

Sammanfattning 

Från regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden har yttranden 

inkommit avseende granskning av verksamhetsstyrning i regionala 

utvecklingsnämnden och kulturnämnden. 
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Bilaga 

1. Yttrande 2022-05-12 från kulturnämnden 

2. Yttrande 2022-05-16 från regionala utvecklingsnämnden 

3. Missivskrivelse 2022-01-25 

4. Bevakning av revisionsrapport 2022-08-02 

 

13. Förslag till revisor 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna beslutar att lämna nedanstående förslag till revisor till 

regionfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Med anledning av en vakant plats som revisor i Samordningsförbundet NILS 

(Svedala/Skurup) föreslås Inger Åbonde. 

 

Bilaga  

1. Förslag till revisor – skrivelse 2022-08-25. 

 

14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 
 
15. Övrigt  

Beslutsförslag 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 
 

Louise Rehn Winsborg 

Ordförande 

 

 

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 25 augusti, 

vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 

53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se  


