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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden §§ 47-54 

Tid: 2017-09-28 kl. 09:30-15:00 

Plats: Regionens hus, sal C 

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

 

Ej närvarande: Marianne Ericsson 

 

§47 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet. 

§48 Val av justerare  
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Östen Johnsson, att jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 

§49 Protokoll från sammanträde 4-5 september 
2017 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§50 

RJLR 

2017/18  

Upphandling av sakkunnigt biträde 
Avtalet för revisionsbiträde till regionens revisorer gäller till och 

med revisionsåret 2017. En ny upphandling behöver därför göras. 

Revisorerna beslutade den 27 april 2017 att en ny upphandling av 

revisionsbiträde ska göras och att i upphandlingsunderlaget 
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förtydliga att det är regionrevisionen som upphandlar. 

Revisionschefen samt Emma Danielsson, upphandlare, 

Inköpsenheten uppdrogs att ta fram underlag till upphandling.   

 

Till dagens sammanträde har upphandlingsunderlag för 

upphandling av sakkunnigt biträde samt dokument med gjorda 

ändringar sänts ut med handlingarna.  

 

Revisionschefen informerar om ändringar som gjorts i underlaget. 

Revisionschefen informerar även om att KPMG har kontaktat 

revisionskontoret för att presentera sig. Diskussion förs om 

processen framåt i upphandlingen. Revisionschefen kommer efter 

den 14 oktober att informera revisorerna om vilka anbudsgivare 

som inkommit med anbud samt börja med referenstagningar av 

dessa.  

§51 Kurser och konferenser 
Inga kurser eller konferenser finns att behandla.  

§52 Inkommet 
Inga handlingar har inkommit. 

§53 Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§54 Övrigt 
Inga övriga ärenden behandlas.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström  Östen Johnsson   

 
 

 

Protokollet är justerat 2017-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


