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Ej Närvarande:  

Beslutande:  

Thomas Werthén, ordförande 

Per Hansson  

Magnus Hellström 

Östen Johnsson 

Ronny Korsberg 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga:  

Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare 

Marianne Ericsson 

Mats Hoppe 

Göte Wahlström  

§32 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning för sammanträdet. 

§33 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Per Hansson att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll.  

§34 Protokoll från sammanträde 24 maj 2019 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§35 Diskussion, förlängning av avtal sakkunnigt 
biträde 
Revisorerna beslutade 2017-11-10 § 66 att tilldela kontrakt och 

teckna avtal med Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB för 

utförande av uppdraget som sakkunnigt biträde åt landstingets 

förtroendevalda revisorer, under tiden den 1 januari 2018 till och 
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med 31 december år 2019, med möjlighet till två års förlängning 

med vardera ett år i sänder. Revisionen ska fortgå till dess 

revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista 

granskningsåret. Enligt avtal ska parterna uppta diskussion om 

eventuell förlängning sex månader före avtalstidens slut.  

 

Revisorerna diskuterar förlängning av avtalet.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att förlänga ovan nämnda avtal med Öhrlings 

PriceWaterhouseCoopers AB med ett (1) år, under tiden 1 januari 

2020 till och med 31 december 2020. Revisionen ska fortgå till 

dess revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista 

granskningsåret. 

§36 Uppföljning av revisionens budget 
Uppföljning av revisionens budget till och med 31 maj 2019 har 

sänts ut med handlingarna till dagens sammanträde. 

Revisonschefen informerar om det ekonomiska utfallet.  

Revisorerna beslutar  

 

– att med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.  

§37 Kurser och konferenser 
 – Revisionskonferens för regioner, Revisorerna i Region 

Västmanland och SKL, Västerås, 27-28 augusti 2019, Västerås, 

bifogas  

 

Revisorerna beslutar  

– att Thomas Werthén, Per Hansson, deltar i Revisionskonferens 

för regioner, Revisorerna i Region Västmanland och SKL, 

Västerås, 27-28 augusti 2019, Västerås, samt att samtliga  

revisorer har möjlighet att delta.  

 

Planering inför  

– ERFA-konferens 2020. Revisorerna i Region Jönköpings län 

står i tur att år 2020 stå värd för ERFA-konferensen. 

Revisionskontoret uppdrogs vid sammanträdet 24 maj 2019 att 

begära in offert för konferensen från Hooks-Herrgård, Hok. Offert 
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har begärts in och redogörs för.  

 

Revisorerna diskuterar offert, planeringsfrågor, programpunkter 

och förslag på föreläsare inför ERFA-konferens 2020.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att offert från ytterligare konferensanläggningar ska begäras in, 

detta i samråd mellan presidiet och revisionskontoret samt 

 

– att ERFA-konferens 2020 genomförs 9-10 juni 2020.  

§38 Inkommet 
Inga inkomna ärenden finns att behandla.  

§39 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§40 Övrigt 
Inga övriga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén Per Hansson  

 
 

 

Protokollet är justerat 2019-     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


