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Ej närvarande:  

Beslutande: Göte Wahlström, ordförande 

Per Hansson 

Magnus Hellström   

Mats Hoppe    

Östen Johnsson  

Ronny Korsberg, deltar via Zoom  

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Marianne Ericsson  

Thomas Werthén  

§70 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

  

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning.  

§71 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Mats Hoppe, att jämte ordförande, justera dagens 

protokoll.  

§72 

RJLR 

2021/23 

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

med revisionsåret 2021. En ny upphandling behöver därför göras. 

Revisorerna beslutade den 20 januari 2021 att en ny upphandling 

av revisionsbiträde ska göras.  

 

Vid revisorernas planeringsdagar 20-21 oktober 2021 gick 

Revisionschefen igenom bedömningar av kompetens och 

erfarenhet samt referensenstagning för respektive anbudsgivare. 

Revisorerna diskuterade frågor rörande upphandling, bland annat 

poängsättning av kompetens, erfarenhet samt kvalificeringsfasen 

inklusive case. Revisorerna beslutade att kvalificeringsfasen ska 

genomföras med case som diskuterats enligt ovan den 25 och 28 

oktober 2021. 
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Vid dagens sammanträde diskuterar revisorerna de inkomna 

anbuden och poängsättning enligt mervärdesmodellen.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att tilldela kontrakt och teckna avtal med KPMG som 

sakkunnigt biträde åt region Jönköpings läns förtroendevalda 

revisorer, för revisionsår 2022 till och med revisionsår 2023, med 

möjlighet till två (2) års förlängning med vardera ett (1) år i 

sänder.  

§73 Kurser och konferenser 
Inga ärenden finns att behandla under kurser och konferenser.  

§74 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§75 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§76 Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt. 

 

  

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Mats Hoppe    
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


