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Protokollsärenden §38-44 
Tid: 2022-08-23  09:00-10:15 

Plats: Digitalt sammanträde  

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande 
Göte Wahlström, vice ordförande   
Per Hansson, deltar via Zoom  
Marianne Ericsson, deltar via Zoom 
Magnus Hellström, deltar via Zoom   
Mats Hoppe, deltar via Zoom    
Östen Johnsson, deltar via Zoom 
Ronny Korsberg, deltar via Zoom 
Maria Lundblom Bäckström, deltar via Zoom  
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare, deltar via Zoom 
Vilhelm Rundquist, sakkunnigt biträde, KPMG, 
deltar via Zoom  

§38 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  
  
Revisorerna beslutar  
 
– att fastställa utsänd dagordning.  

§39 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Magnus Hellström, att jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

§40 
RJLR 
2022/19 

Protokoll från 21 juni 2022 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 
sammanträde.  
 
§36, Revisionsärenden, redaktionell ändring görs av 
visionsärenden till revisionsärenden.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att, efter ovanstående ändring, godkänna och lägga protokollet 
till handlingarna.  

§41 
  

Kurser och konferenser 
Information från Kurser och konferenser:  
– KOMMEK 2022, 17-18 augusti 2022, Malmömässan, Malmö.   
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Revisorerna diskuterar innehåll i KOMMEK 2022 och lyfter 
speciellt frågor från seminarierna gällande:  
- Värdegrund 
- Organisationskultur 
- Rekrytering till olika nivåer i organisationen  
- Kärnverksamhet  
- Det goda mötet  
- Teambyggande som avgörande för resultat  
- Styrning, toppstyrning 
- Lag om medbestämmande i arbetslivet  
- Socioekonomiska utmaningar 
- Välfärdsbrott  
- Ekonomisk utveckling  
- Ny standard för räkenskapsrevisionen 
 
Vilhelm Rundquists, sakkunnigt biträde, KPMG, informerar om 
att ny standard för räkenskapsrevision införs år 2023. Den nya 
standarden kommer att innebära att mer ingående information ska 
lämnas från Region Jönköpings län till sakkunniga biträdet vid 
räkenskapsrevision. KPMG förbereder för övergång till nya 
standarden. Dialog kommer att föras med regionrevisionen samt 
regionens ekonomiavdelning gällande nya rutiner inför 
övergången till den nya räkenskapsstandarden.   

§42 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§43 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§44 Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt. 
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén      Magnus Hellström    
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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