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Diarienummer 

 

Protokollsärenden §25-31 
Tid: 2019-05-24 kl. 09:30-14:00 

Plats: Regionens hus, sal G 

Närvarande: Beslutande:  
Thomas Werthén, ordförande 
Marianne Ericsson 
Per Hansson  
Magnus Hellström 
Mats Hoppe 
Östen Johnsson 
Ronny Korsberg 
Maria Lundblom Bäckström 
Göte Wahlström  
Övriga:  
Nenus Jidah, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare  

§25 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet. 

§26 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Maria Lundblom Bäckström att, jämte ordföranden, 
justera dagens protokoll.  

§27 Protokoll från sammanträde 23 april 2019 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 
sammanträde. Maria Lundblom Bäckström kommenterar att hon 
informerade om innehåll i God revisionssed, SKL, §21, tillägg 
gällande detta görs på protokollet.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att, med tillägget ovan, godkänna och lägga protokollet till 
handlingarna.  

§28 Kurser och konferenser 
– ERFA-konferens, Revisorerna i Region Kalmar län, 11-12 juni 
2019, Västervik, bifogas 
Revisorerna diskuterar aktuella frågor/händelser  att informera om 
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vid konferensen. Revisorerna är överens om att lyfta frågor 
rörande val och styre i samband med nuvarande mandatperiod, 
samt lekmannarevisionsuppdraget.  
 
Ordförande och revisionschefen informerar att revisorerna i 
Region Jönköpings län kommer att stå för värdskapet för ERFA-
konferens 2020. Revisorerna diskuterar planeringsfrågor inför 
ERFA-konferens 2020. Revisorerna diskuterar även 
programpunkter och föreslår att fokus läggs på diskussioner och 
föreläsningar gällande framåtsyftande metod och förhållningssätt 
i revisionsarbetet samt lekmannarevisionsuppdraget. 
Revisionschefen föreslår att han tar fram förslag på föreläsare 
inom området. Ordförande föreslår att ERFA-konferens 2020 
planeras in den 9-10 juni 2020 samt att konferensen 
preliminärbokas på Hooks-Herrgård, Hok.  
 
– Revisionskonferens för regioner, Revisorerna i Region 
Västmanland och SKL, Västerås, 27-28 augusti 2019, Västerås, 
bifogas  
 
Revisorerna beslutar  
– att Thomas Werthén, Maria Lundblom Bäckström, Per 
Hansson, Magnus Hellström, Ronny Korsberg samt Östen 
Johnsson deltar i ERFA-konferens, Revisorerna i Region Kalmar 
län, 11-12 juni 2019, Västervik.  
 
– att revisionskontoret uppdras att begära in offert för ”ERFA-
konferens 2020” den 9-10 juni 2020 från Hooks-Herrgård, Hok.  
 
– att åter ta upp Revisionskonferens för regioner, Revisorerna i 
Region Västmanland och SKL, Västerås, 27-28 augusti 2019 på  
revisorernas sammanträde den 12 juni 2019. 
 
Information från kurser och konferenser 
– Thomas Werthén och revisionschefen informerar om innehåll i 
STAREV årsmöte, Stockholm, 21-22 maj 2019.  
Thomas Werthén blev vid årsmötet invald i styrelsen för 
STAREV. Revisorerna diskuterar frågor gällande oberoende.  
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§29 Inkommet 
Inga inkomna ärenden finns att behandla.  

§30 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§31 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén Maria Lundblom 
Bäckström 

 
 
 
 
Protokollet är justerat 2019-     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 


