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Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, 291 89 Kristianstad 
Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad | Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö 
Telefon (växel): 044-309 30 00    
Organisationsnummer: 23 21 00-0255   Internet: www.skane.se/revisionen 

 

 

Protokoll från sammanträde 

Tid: 2022-08-25 kl. 10.00-12.40 
 

Plats: Dockplatsen 26, Malmö samt via Teams 

 

Beslutande 

Louise Rehn Winsborg - ordförande 

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande 

Mats Svanberg 

Eskil Engström 

Marie Nielsén 

Gustavo Garcia 

Kerstin Lingebrant Vinka  

Inger Åbonde 

Conny Johansson 

Göran Wagermark 

Ingrid Karlsson 

 

Frånvarande 

André af Geijerstam 

 

Övriga 

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor 

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor 

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor, via Teams 

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor 

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor, via Teams 

Marie Paulsen - yrkesrevisor, via Teams 

Josefin Johansson - yrkesrevisor, via Teams 

Dag Boman - seniorkonsult 

Rasmus Havmöller - regional chefläkare, Region Skåne § 589 

Camilla Karlsson - KomRedo AB § 589, via Teams 

Bo Lindblom - KomRedo AB § 589 

 

 
§ 589 Öppnande 

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar 

sammanträdet öppnat. Dag Boman hälsas välkommen till revisionskontoret. 
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 Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna: 

• Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne, informerar 

om ny vårdplatsöversyn i Region Skåne 2022. 

• Camilla Karlsson och Bo Lindblom, KomRedo AB, informerar om 

granskning av Effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och 

utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne – regionrapport 

och sammanställd rapport. 

 
 
§ 590 Dagordning 

Beslut 

1. Revisorerna godkänner dagordningen. 

 
 
§ 591 Justering 

Beslut  

1. Revisorerna utser Eskil Engström att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 
 
§ 592 Revisionsdirektören informerar 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen.  

 

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:  

• Rekrytering av medarbetare till revisionskontoret 

• Översyn av revisorernas reglemente 

 
 
§ 593 Anmälningsärenden 

Beslut 

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till 

handlingarna. 

 

I ärendet finns följande dokument 

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

Revisionskontoret. 

 
 
§ 594 Grupprapporter 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 
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I ärendet finns följande dokument 

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

Revisionskontoret. 

 
 
§ 595 Ärendebalans - ej avslutade ärenden 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag. 

 
 
§ 596 Rapportering avseende granskningsarbetet 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022. 

 
 
§ 597 Rapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-
fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - 
regionrapport”  
Diarienummer 2022-RG000013 

Beslut 

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 med smärre korrigering till 

handlingarna. 

 

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. 

 

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds 

till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt primärvårds-

nämnden för svar senast 2022-12-05 samt till samtliga sjukhus-

styrelser 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. Bo Lindblom, KomRedo AB, redovisar bifogad 

granskningsrapport ”Kommungranskning - Effekter av Avtalet om ansvars-
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fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne - region-

rapport” (Rapport nr. 2-2022). 

 

I ärendet finns följande dokument 

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. 

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

Beslut 

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. 

 

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds 

till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårds-

nämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och 

samtliga sjukhusstyrelser för kännedom och beaktande. 

 

Revisionskontoret ges i uppdrag att förbereda ett seminarium och 

utarbeta ett förslag till program till nästkommande kollegiemöte. 

 

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). 

 

I ärendet finns följande dokument 

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. 
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§ 599 Budgetäskande år 2023 
 

Beslut 

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. 

 

I ärendet finns följande dokument  

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

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

 

Beslut 

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. 

 

I ärendet finns följande dokument 

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 

 

§ 601 Förslag till revisor 

Beslut 

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. 
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I ärendet finns följande dokument  

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

 

§ 602 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

Samtliga sjukhusstyrelser 

Region Skånes rapport gällande Vårdplatsöversyn i Region Skåne 2022. 

 

Samtliga nämnder/styrelser 

Preliminärt resultat av granskning Uppföljning av fördjupade granskningar 

2018-2020. 

 
 
§ 603 Övrigt  

Inget övrigt finns att notera.

 
 
§ 604 Avslutning 

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar 

dagens sammanträde. 

 

I samband med dagens kollegiemöte uppvaktas Ingrid Karlsson och Fredrik 

Ljunggren med anledning av deras bemärkelsedagar och Marie Paulsen 

avtackas av revisorskollegiet. 

 
 

Vid protokollet 
 
 

 

Åsa Nilsson 

Sekreterare 
 

Justerat  
 
 

 

Louise Rehn Winsborg        Eskil Engström 

Ordförande   Justerare 


