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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §57-65 

Tid: 2019-10-23 kl. 09:30-16:00 

Plats: Rosenlunds vårdcentrum, Bella Rosa 

Närvarande: Beslutande:  

Thomas Werthén, ordförande 

Göte Wahlström, vice ordförande 

Marianne Ericsson  

Per Hansson 

Magnus Hellström 

Mats Hoppe 

Östen Johnsson 

Ronny Korsberg 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: 

Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

§57 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet. 

§58 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Marianne Ericsson att, jämte ordföranden, justera 

dagens protokoll. 

§59 Protokoll från sammanträde 25 september 2019 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna. 

§60 Sammanträdesdatum för regionrevisionen 2020 
samt revisorernas deltagande vid 
regionfullmäktiges sammanträden 2020 
Revisorerna diskuterar datum för planerings-, och 

sammanträdesdagar för år 2020. 
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Revisorerna beslutar 

 

– att revisionssammanträden år 2020 ska hållas 16 januari, 20 

februari, 25 mars, 16 april, 19 maj, 10 juni, 27 augusti, 22 

september, 21 oktober samt 15 december 

 

– att ERFA-konferens, där regionrevisionen i Region Jönköpings 

län, är värd, hålls den 9-10 juni i Jönköping   

 

– att utbildning i intern kontroll revisionen, nämnderna samt 

regionstyrelsen hålls den 31 mars  

  

– att samtliga revisorer har möjlighet att delta i KOMMEK den 

19-20 augusti    

 

– att revisorernas planeringsdagar genomförs den 25-26 

november.  

 

Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid 

regionfullmäktiges sammanträden år 2020 samt att deltagandet 

ingår i revisorernas grundläggande granskning.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att under år 2020 närvara vid regionfullmäktiges 

sammanträden enligt följande: 

4 februari, Östen Johnsson och Per Hansson 

7 april, då revisionsberättelsen tas upp, har samtliga revisorer 

möjlighet att delta 

9 juni 

25 augusti, Magnus Hellström och Maria Lundblom Bäckström 

29 september, Ronny Korsberg och Marianne Ericsson 

3-4 november, då beslut om budgeten tas, har samtliga revisorer 

möjlighet att delta 

1 december, Per Hansson och Mats Hoppe 

 

samt  

– att revisorerna har möjlighet att delta i de regionfullmäktige 

sammanträden där ämnen inom deras ansvarsområde ska 

diskuteras. 
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§61 Ekonomisk uppföljning av revisionens 
verksamhetskostnader till och med 16 oktober 
2019 
Uppföljning av revisionens budget till och med 16 oktober 2019 

har sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde. 

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.  
 

Göte Wahlström informerar kort om diskussion, vid överläggning 

mellan regionfullmäktiges presidium och regionrevisionens 

presidium den 14 oktober 2019, rörande regionrevisionens 

framställan om en budgetram på 7991 000 kronor för år 2020.   

Revisorerna beslutar  

 

– att efter godkännande lägga uppföljningen till handlingarna. 

§62 Kurser och konferenser 
– Kundråd, PwC, 7-8 november 2019, Stockholm 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att Göte Wahlström deltar i Kundråd, PwC, 7-8 november 

2019, Stockholm.  

§63 Inkommet 
Inga inkomna ärenden finns att behandla. 

§64 Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§65 Övrigt 
Administrationen informerar om att revisorernas prenumeration 

av tidningen ”Dagens samhälle”, som löper per kalenderår, går ut 

i årsskiftet.   

 

Revisorerna beslutar  

 

– att förlänga prenumeration av tidningen ”Dagens samhälle”.   
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén  Marianne Ericsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


