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Plats: Hooks Herrgård, Hok  

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej närvarande:  

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

§52 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  
  
Revisorerna beslutar  
 
– att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg:  
Revisionschefen önskar lyfta konsultuppdrag KPMG under 
ärendet Övrigt.  

§53 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Östen Johnsson, att jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

§54 
RJLR 
2022/24 

Protokoll från sammanträde 20 september 2022 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 
sammanträde.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§55 
 

Ekonomisk uppföljning av revisionens 
verksamhetskostnader till och med september 
2022  
Till dagens sammanträde har ekonomisk uppföljning av 
revisionens verksamhetskostnader till och med september 2022 
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sänts ut. Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att lägga informationen till handlingarna.  

§56 
RJLR 
2022/35 

Regionrevisorernas sammanträden 2023 samt 
revisorernas deltagande i regionfullmäktiges 
sammanträden 2023 
Revisorerna diskuterar datum för sammanträdes- och 
planeringsdagar för år 2023. 
 
Revisorerna beslutar 
 
– att revisionssammanträden år 2023 ska hållas:  
- 23 januari 
- 24 februari, förmiddag digitalt 
- 22 mars samt  
- 5 april.  
 
Revisorerna diskuterar revisionens närvaro vid 
regionfullmäktiges sammanträden år 2023, deltagandet ingår i 
revisorernas grundläggande granskning.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att under år 2023 närvara vid regionfullmäktiges 
sammanträden enligt följande: 
- 7 februari Marianne Ericsson och Per Hansson   
- 18 april samtliga revisorer.   
 
– att revisorerna har möjlighet att delta i de regionfullmäktige 
sammanträden där ämnen inom deras ansvarsområde ska 
diskuteras. 

§57 Kurser och konferenser 
Information från:  
– Mats Hoppe informerar om innehåll i i Future of healthcare, 
KPMG:s Nordic healthcare meeting, Stockholm, 29 
september 2022.   
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§58 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§59 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§60 Övrigt  
Revisionschefen meddelar att KPMG har inkommit med förfrågan 
om att åta sig konsultinsats gällande oegentlighet inom Regional 
utveckling, Region Jönköpings län.   
 
Revisorerna beslutar  
 
– att avstyrka att KPMG åtar sig konsultuppdrag enligt ovan med 
hänvisning till oberoende och jäv.    

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

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