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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Protokollsärenden §§1-10 

Tid: 2018-01-22 kl. 09:30-15:00 

Plats: Regionens hus, sal F 

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Anders Gustafsson 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Maria Lundblom Bäckström  

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  

Mia Suntila, sekreterare   

§1  Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att lägga till ärende upphandling av sakkunnigt biträde  

  

– att därefter fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet. 

§2  Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Peter Grahn att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 

§3  Protokoll från sammanträde 12 december 2017  
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. Robert Erlandsson påpekar redaktionellt fel i 

protokollet.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna efter 

rättelse.  

§4  

RJLR 

2017/18 

Upphandling av sakkunnigt biträde 
Revisionschefen informerar om diskussion som förts med 

sakkunnigt biträde, uppdragsledare, Jean Odgaard, PwC i olika 

frågor. Revisorerna är överens om att fortsätta diskussion under 

§9 Revisionsärenden, under vilken Jean Odgaard, sakkunigt 
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biträde, PwC kommer att medverka.   

§5  Revisorernas deltagande vid 
regionfullmäktiges sammanträden  
Revisorerna diskuterade revisionens närvaro vid 

Regionfullmäktiges sammanträden år 2018 vid sammanträdet 26 

oktober 2017, § 59, samt beslutade om revisorernas närvaro vid 

dessa.  

 

Revisionschefen förslår att utöver beslut från 26 oktober även ge 

möjlighet för revisorerna att närvara vid Regionfullmäktiges 

sammanträden där ämnen inom deras respektive ansvarsområde 

ska diskuteras. Revisorerna diskuterar frågan.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att revisorerna utöver beslut gällande deltagande vid 

Regionfullmäktiges sammanträden tagna 26 oktober 2017, §59, 

har möjlighet att delta i de regionfullmäktige sammanträden där 

ämnen inom deras ansvarsområde ska diskuteras. 

§6  Ekonomiskt resultat revisionen t.o.m. 
december 2017  
Uppföljning av revisionens budget till och med 31 januari 2017 

har skickats ut med handlingarna till dagens sammanträde. 

Revisionschefen informerar om det ekonomiska utfallet.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.  

§7  Kurser och konferenser  
–Revisionsdialog, SKL, 20 mars 2018 Stockholm, 17 april 2018 

Alvesta. 

 

För kännedom informerar revisionschefen om 

Revisionskonferens, revisorerna i Västmanland tillsammans med 

PwC, 7-8 juni 2018, Västerås.  
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Revisorerna beslutar  

 

– att Östen Johnsson, Anders Gustafsson, Magnus Hellström, 

Göte Wahlström, Susanne Andersson samt Robert Erlandsson 

deltar vid Revisionsdialog, SKL, 17 april 2018 Alvesta  

 

– att beslut om revisorernas deltagande vid Revisionskonferens, 

revisorerna i Västmanland tillsammans med PwC, 7-8 juni 2018, 

Västerås tas när programmet inkommit samt  

 

– att revisorernas sammanträde den 7 juni 2018 flyttas till den  

1 juni 2018.   

§8  Inkommet 
– Protokollsutdrag regionfullmäktige 2017-11-07--08,  

§132, Regionrevisionens budget för år 2018  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att lägga ärendet till handlingarna.  

§9  Revisionsärenden  
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

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

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström  Peter Grahn  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


