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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionrevisorerna godkänner föredragningslistan med tillägg om två punkter 
under ”övrigt”, information om ERFA 2021 samt val av lekmannarevisor för 
ALMI. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Regionrevisonen utser Thomas Axelsson att tillsammans med ordförande 
justera mötets protokoll. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 3    

Föregående sammanträde 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna går igenom protokoll och anteckningar från föregående 
sammanträde. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 4  Ärendenummer RR 2020/11 

Protokollsläsning 2020 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna har lämnat in dokumentation från protokollsläsning av de 
senaste protokollen från regionstyrelsen, krisledningsnämnden, 
patientnämnden, beredningen för hälso- och sjukvård samt 
funktionshinderrådet.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 5    

Förfrågan från Kalmar kommun om samgranskning 

Beslut 
Regionrevisorerna noterade informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Kalmar kommunrevisorer har tidigare skickat ut en förfrågan till 
regionrevisorerna om att samgranska om hur samverkan mellan kommunen 
och regionen fungerar. Samgranskning gäller bland annat gränsdragning i 
hemsjukvården där kommunen genom avtal har övertagit vissa häslo- och 
sjukvårdsinsatser. Föregående sammanträde beslutade regionrevisorerna att 
uttala intresse i frågan om samgranskning, men samtidigt invänta mer beslut 
tas. Revisionschefen förmedlade nu att Kalmar kommunrevisorer valt att gå 
vidare med den aktuella granskningen själva och att regionrevisionen 
kommer att få ta del av granskningen när den är klar.  
 
 
Protokollsutdrag till: Kalmar kommunrevisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Samarbete med Borgholms revisorer 

Beslut 
Regionrevisorerna godkänner det justerade avtalsförslaget från 
revisionschefen. 

Bakgrund 
Borgholms revisorer önskar anlita revisionskontoret för 
sakkunnigt/administrativt stöd. Revisorerna har tidigare erhållit ett 
avtalsförslag från revisionschefen, men har då önskat att reducera antalet 
avtalade timmar för 2021. En ny justering har nu gjorts i antalet timmar samt 
i aktuell timpening.  
 
 
Protokollsutdrag till: Borgholms revisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 7  Ärendenummer RR 2020/2 

Fördjupad granskning av undvikbara vårdskador 

Beslut 
1. Regionrevisorerna noterar svaret från Regionstyrelsen till protokollet. 

 
2.  Regionrevisorerna lägger ärendet till handlingarna men kommer att 

följa upp rekommendationerna inom ramen för den årligen 
återkommande grundläggande granskningen.  

Bakgrund 
Revisorerna har låtit granska det arbete som bedrivs för att minska de 
undvikbara vårdskadorna vilket är en del av regionens patientsäkerhetsarbete. 
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen i allt väsentligt 
säkerställer att det bedrivs ett ändamålsenligt, aktivt och systematiskt 
patientsäkerhetsarbete, i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, som 
förebygger och minskar antalet allvarliga vårdskador. Revisorerna såg att det 
fanns en utvecklingspotential när det gäller systematisk utvärdering, proaktivitet 
och ett användarvänligt IT-stöd. Förfrågan om svar skickades till 
regionstyrelsen 14 september 2020 och svar önskades till 18 december 2020. 
Svaret från regionstyrelsen kom revisionen tillhanda den 22 december och 
behandlades vid nästkommande sammanträde 20 januari 2021.  
 
I svaret beskrivs att granskningen och dess rekommendationer även har 
diskuterats på tjänstemannanivå. Sammanfattningsvis finns det åtgärder som 
planeras respektive redan har vidtagits för att ta tillvara rekommendationerna i 
granskningen. Detta arbete kommer att följas upp i den årligen återkommande 
grundläggande granskningen för att kunna bedöma huruvida 
rekommendationerna har åtgärdats.  
--- 
Handlingar 

1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 198 den 23 
november 2020. 

2. Tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2020. 
3. Yttrande över revisorernas granskning av undvikbara vårdskador i 

Region Kalmar län. 
4. Missiv - Granskning av undvikbara vårdskador i Region Kalmar län. 
5. Granskningsrapport av undvikbara vårdskador i Region Kalmar län. 

 
Protokollsutdrag till: Regionstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 8  Ärendenummer RR 2020/10 

Revisionssamverkan 2020 

Beslut 
Regionrevisionen noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna redogör för protokoll från följande revisionsobjekt: 

 ALMI Företagspartner Kalmar län 

 Regionsamverkan Sydsverige 

 Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 9  Ärendenummer RR 2020/20 

Riskanalys 2021 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Revisionschefen och regionrevisorerna genomför en analys av tidigare 
riskinventering i Region Kalmar län, där insamlade risker analyseras och 
kopplas samman med respektive ansvarigt revisionsobjekt. Detta är andra 
steget i att ta fram en revisionsplan för 2021.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 10  Ärendenummer RR 2020/9 

Revisionsdialog 2020 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna träffar beredningen för hälso- och sjukvård för 
revisionsdialog. Revisionsdialogen är en del i den grundläggande 
granskningen och har till syfte att ge regionrevisorerna en fördjupad inblick i 
ekonomi- och verksamhetsstyrningen för beredningen för hälso- och 
sjukvård. Under sammanträdet diskuterades bland annat beredningens 
ansvarsområden, prioriterade frågor samt hur ärendehantering upplevs 
fungera. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 11   

Besök av utvecklingsdirektör Magnus Persson 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Magnus Persson, utvecklingsdirektör i Regionstab lärande och förnyelse, 
höll ett föredrag om Regionstab lärande och förnyelse och förmedlade vad 
deras huvudsakliga ansvarsområde och arbetsinsatser var. Det finns fler 
enheter i Regionstab lärande och förnyelse, som KTC och forskningscenter. 
Centralt finns en handfull verksamhetsutvecklare som till största del arbetar 
med förbättringsprogram.  
Regionstab lärande och förnyelse förklarar Magnus fokuserar på 
förbättringar och beskrivs därmed som en motor i Region Kalmar läns 
utvecklings-, kvalitets-och patientsäkerhet. Regionstaben driver och skapar 
förutsättningar för att utvecklingsstrategin ”Varje dag lite bättre- kraften hos 
många” ska genomsyra hela organisationen samt skapa delaktighet och 
samverkan med invånare, våra medarbete och externa samarbetspartners. Ett 
exempel på insats är att bjuda in olika team att delta i ”förbättringsprogram” 
där teamet under fyra träffar får kartlägga, arbeta med, implementera och 
lösa sitt befintliga problem. Förbättringsprogrammet beskrivs till exempel ha 
tillämpats på Länssjukhusets förlossningsavdelning. 
 
Protokollsutdrag till: Utvecklingsdirektör Magnus Persson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 12   

Information avseende rekrytering av administratör 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Under sammanträdet 16 oktober 2020 utvärderade regionrevisorerna och 
revisionschefen behovet av ett förvaltningsstöd och beslutade då att 
permanenta den nuvarande administratörstjänsten. Ansökningstiden på 
aktuell annons har nu löpt ut och revisionschefen, med stöd av HR-
avdelningen, genomför nu ett antal intervjuer med valda kandidater. 
 
--- 
Föredragare 
Joakim Klara, revisionschef
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Datum 
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Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 13   

Revisionens arbetsordning 

Beslut 
Regionrevisorerna godkänner revisionschefens revidering av revisionens 
arbetsordning. 

Bakgrund 
En arbetsordning behandlar revisionens inre arbetsformer och 
förhållningssätt. Arbetsordningen utgör därmed ett komplement till 
revisionsreglementet och revisionsplanen. Arbetsordningen är ett levande 
dokument och revideras årligen. 
--- 
Föredragare 
Joakim Klasa, revisionschef 
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Datum 
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Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 14   

ERFA-dagar 2021 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Arrangören av nästkommande ERFA-dag, revisionen i Jönköping, har frågat 
om råd om huruvida ERFA ska genomföras digitalt eller skjutas upp till 
hösten alternativt till år 2022 på grund av pågående pandemi. Revisorerna 
förordar att ERFA skjuts på i första hand till hösten 2021 och i andra hand 
till 2022. Revisionschefen meddelar ställningstagandet till revisionschefen i 
Region Jönköping.  
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Datum 
2021-01-20 

 
 

 
Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 15   

Förslag på lekmanarevisor 

Beslut 
Regionrevisorerna beslutar att föreslå Anna Larsdotter till lekmannarevisor 
till Almi företagspartner Kalmar län. 

Bakgrund 
Regionrevisorerna föreslår Anna Larsdotter till lekmannarevisor till Almi 
företagspartner Kalmar län. 
 
 
Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige 
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Datum 
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Regionrevisionen 
 

 
 

 
 

 

§ 16   

Inför nästa sammanträde 

Beslut 
Regionrevisorerna noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Regionrevisorerna och revisionschefen diskuterar frågor inför nästa 
sammanträde med fortsatt arbete med riskanalysen.  
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Titel, Organisation Revisor, Region Kalmar län

Datum & Tid 2021-01-28 11:43:36 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46708956405)
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Namn Klaus Leidecker

Titel, Organisation Ordförande, Region Kalmar län

Datum & Tid 2021-01-28 13:48:17 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46708983100)

Identifikations-id 55cc0557a74544f08db3c5a8a43d8aac

Namn Joakim Klasa

Titel, Organisation Revisionschef, Region Kalmar län

Datum & Tid 2021-01-28 13:58:41 +01:00

Identifikationstyp SMS (+46722481364)

Identifikations-id 63fb78917bce4080bc92ca1cb676fd66
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