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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer § 53-59 

Tid: 2018-09-27 kl. 09:30-16:30 

Plats: Regionens hus, sal D 

Närvarande: Beslutande: Göte Wahlström, ordförande  

Susanne Andersson 

Maria Lundblom Bäckström 

Marianne Ericsson 

Robert Erlandsson 

Peter Grahn 

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Rolf Westmar 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

§53 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar 

 

 
– att ta upp ärende ”Information till förtroendevald med fast 

månadsersättning” under övrigt  

 

– att därefter fastställa utsänd dagordning för sammanträdandet.  
 

§54 Val av justerare 

Revisorerna beslutar 

 

– att utse Östen Johnsson att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll. 

§55 Protokoll från sammanträde 29-30 augusti 2018 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde. 

 

Revisorerna beslutar 

 

– att protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§56 Kurser och konferenser 
Inkomna kurser och konferenser 

- Kundråd Landsting; Region , PwC, Stockholm 8-9 november 

2018.  
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Revisorerna beslutar  

 

– att Göte Wahlström och Rolf Westmar deltar i Kundråd 

Landsting; Region , PwC, Stockholm 8-9 november 2018, samt 

att om ovanstående får förhinder kan deltagande överlåtas åt 

annan revisor ur revisorskollegiet.  

§57 

RJLR 

2018/19 

Inkommet 
– Inkommen handling, Val som ska förrättas vid 

regionfullmäktiges sammanträde 28 augusti 2018, §97. 

 
Revisorerna beslutar  

 

– att lägga ärendet till handlingarna.  

§58 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden. 

§59 Övrigt 
Information till förtroendevald med fast månadsersättning 

Revisionschefen informerar om innehåll i meddelande om fast 

månadsersättning till förtroendeval som sänts ut av 

regionledningskontoret. 

  

På ersättningen som betalas ut 27 september 2018 är den fasta 

månadsersättningen utbetald två gånger. Detta kommer att 

justeras på utbetalningen i oktober som då blir lägre. Om den 

förtroendevalda inte har ersättning i oktober som täcker 

justeringen justeras ovanstående via en faktura på resterande 

belopp. 
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström  Östen Johnsson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2018-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


