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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: 2022-10-20 kl. 10.30-13.00 
 

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad samt via Teams 

 

Beslutande 

Louise Rehn Winsborg - ordförande 

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande 

Mats Svanberg 

Eskil Engström 

Marie Nielsén 

Gustavo Garcia, via Teams 

Inger Åbonde 

Göran Wagermark 

Ingrid Karlsson 

Kerstin Lingebrant Vinka 

Cornelis Hermus  

 

Frånvarande 

André af Geijerstam 

Conny Johansson 

 

Övriga 

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor 

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor 

Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor 

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor, via Teams 

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, via Teams 

Jolanda Van Vliet - hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne 

Johan Rasmusson - KPMG AB, via Teams 

 

 
§ 624 Öppnande 

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar 

sammanträdet öppnat. Cornelis Hermus, ny ledamot i revisonen och Jonna 

Toresten, ny medarbetare på revisionskontoret, hälsas välkomna till 

revisionen. 
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 Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna: 

 

• Jolanda Van Vliet, hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne, 

informerar om Framtidens hälsosystem. 

• Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om Översiktlig 

granskning av delårsrapport per 2022-08-31 – redovisningsrevision. 

 
 
§ 625 Dagordning 

Beslut 

1. Revisorerna godkänner dagordningen. 

 
 
§ 626 Justering 

Beslut  

1. Revisorerna utser Ingrid Karlsson att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll. 

 
 
§ 627 Revisionsdirektören informerar 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen.  

 

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:  

• Jonna Toresten, ny medarbetare på revisionskontoret, presenterar sig 

för revisorskollegiet. 

• Kommande planeringsinternat 2022-11-22–23, information lämnas 

kring risk- och väsentlighetsanalys inför revisionsplan 2023. 

• Seminarium - Granskning av Effekter av Avtalet om ansvars-

fördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.  

• Regler kring fysiska möten och distansmöten - endast synnerliga skäl 

om medverkan ska ske på distans på revisorskollegiets sammanträden. 

Hänvisning till revisionens reglemente. 

• Mycket positiv respons från samtliga möten med hela nämnder och 

styrelser. Mer information om detta på riskinternatet. 

 
 
§ 628 Anmälningsärenden 

Beslut 

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till 

handlingarna. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2022-10-20 från 

Revisionskontoret. 
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§ 629 Grupprapporter 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-10-20 från 

Revisionskontoret. 

 
 
§ 630 Ärendebalans - ej avslutade ärenden 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag. 

 
 
§ 631 Rapportering avseende granskningsarbetet 

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

I ärendet finns följande dokument 

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022. 

 
 
§ 632 Rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-
31 - redovisningsrevision” 
Diarienummer 2022-RG000049 

Beslut 

1. Revisorerna konstaterar att rapport angående ”Översiktlig 

granskning av delårsrapport per 2022-08-31 – redovisningsrevision” 

har inkommit och lägger densamma till handlingarna.  

 

Rapporten översänds till regionfullmäktige som bilaga till 

revisorernas bedömning av delårsrapport år 2022.  

 

Sammanfattning 

Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar granskningsrapport ”Översiktlig 

granskning av delårsrapport per 2022-08-31 - redovisningsrevision” 

(Rapport nr. 5-2022). 

 

I ärendet finns följande dokument  

1. Rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2022-08-31 - 

redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 5- 2022. 
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§ 633 Revisorernas bedömning delårsrapport år 2022 

Beslut 

1. Revisorerna bedömer Region Skånes delårsrapport i enlighet med 

upprättat förslag och beslutar att översända bedömningen till 

regionfullmäktige. 

  

Sammanfattning 

Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2022. 

 

I ärendet finns följande dokument  

1. Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2022 - skrivelse 2022-

10-20. 

 
 
§ 634 Sammanträdesplanering 2023 

Beslut 

1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg. 

 

Sammanfattning 

I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har 

revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisors-

kollegiets sammanträdesplanering för 2023. 

 

I ärendet finns följande dokument  

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2023 - Skrivelse 2022-

10-20. 

 

§ 635 Förslag till revisor 

Beslut 

1. Revisorerna beslutar att lämna nedanstående förslag till revisor till 

regionfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Förslag till nominering av revisor i ”Gemensam nämnd för fastighets- och 

arbetsplatsanknutna tjänster” föreslås Göran Wagermark. 

 

I samband med denna punkt beslutas även att Cornelis Hermus, ny ledamot i 

revisionen, ska ingå i revisorsgrupp Söder. 

 

I ärendet finns följande dokument  

1. Förslag till revisor – skrivelse 2022-10-20. 

 

 
 



Datum 2022-10-20   5 (5) 

 

 

 
 

§ 636 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar. 

 
 
§ 637 Övrigt  

Beslut 

1. Revisorerna noterar informationen. 

 

Förstudien Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel 

Diskussion förs kring förstudien Fördelning av tillgänglighets- och 

innovationsmedel och det beslutas att förstudien kommer att ha en bredare 

ansats jämfört med den projektplan som beslutades på revisorskollegiets 

sammanträde 220608. 

 

§ 638 Avslutning 

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar 

dagens sammanträde. 

 

 
 

Vid protokollet 
 
 

 

Helena Olsson 

Sekreterare 
 

Justerat  
 

 

 

Louise Rehn Winsborg        Ingrid Karlsson 

Ordförande   Justerare 


