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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Regionens revisorer §9-17 

Tid: 2020-05-19 kl. 09:30-15:00 

Plats: Östra Storgatan 67, konferensrum plan 2 

Närvarande: Beslutande: Thomas Werthén, ordförande 

Göte Wahlström, vice ordförande 

Marianne Ericsson 

Per Hansson  

Magnus Hellström 

Mats Hoppe 

Maria Lundblom Bäckström 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef  

Mia Suntila, sekreterare 

 

Ej närvarande: Östen Johnsson (följer/deltar via länk) 

Ronny Korsberg (följer/deltar via länk) 

  

§9 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

  

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning.  

§10 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Göte Wahlström att, jämte ordföranden, justera dagens 

protokoll.  

§11 Protokoll från sammanträde 16 januari 2020 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§12 

RJLR 

2020/16 

Förlängning av avtal PwC 

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 

med 31 december år 2019, med möjlighet till två års förlängning 

med vardera ett år i sänder. Revisionen ska fortgå till dess 
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revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista 

granskningsåret. Enligt avtal ska parterna uppta diskussion om 

eventuell förlängning sex månader före avtalstidens slut.  

 

Revisorerna beslutade 2019-06-12 § 35 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. 

 

Revisorerna diskuterar förlängning av avtalet.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att förlänga ovan nämnda avtal med Öhrlings 

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

2021 till och med 31 december 2021. Revisionen ska fortgå till 

dess revisorerna avlämnat sin revisionsberättelse för sista 

granskningsåret. 

§13 Kurser och konferenser 
– Utvecklingskraft, Region Jönköpings län, 26-27 maj 

2020, genomförs digitalt p.g.a. Covid-19 – kostnadsfri och 

öppen på webben 

https://utvecklingskraft.com/utvecklingskraft-antar-digital-

form-kostnadsfri-och-oppen/m/  

 

– ERFA-konferens 2020, Regionrevisorerna, 9-10 juni 

2020, Jönköping, Inställd p.g.a. Covid-19 

  

– Visionära arenan, PWC, 18 augusti 2020, Malmö, 

Inställd p.g.a. Covid-19  

 

– KOMMEK 2020, Kommunalekonomernas Förening 

(KEF), Sveriges Kommuner och Regioner, Region Skåne 

och Malmö Stad i samarbete med MalmöMässan, 19-20 

augusti 2020, Malmö, genomförs digitalt p.g.a. Covid-19  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att de revisorer som önskar har möjlighet att delta i 
Utvecklingskraft, Region Jönköpings län, 26-27 maj 2020   

https://utvecklingskraft.com/utvecklingskraft-antar-digital-form-kostnadsfri-och-oppen/m/
https://utvecklingskraft.com/utvecklingskraft-antar-digital-form-kostnadsfri-och-oppen/m/
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– att Ronny Korsberg deltar i KOMMEK 2020, 

Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges Kommuner 

och Regioner, Region Skåne och Malmö Stad i samarbete med 

MalmöMässan, 19-20 augusti 2020. Per Hansson, Göte 

Wahlström samt Thomas Werthén väljer att avstå deltagande.  

§14 Regionrevisionens budget 2019, uppföljning 
Resultat per konto, kontogrupp till och med 12 maj 2020 samt 

sammanställning total budget har sänts ut med handlingarna till 

dagens sammanträde. Revisionschefen informerar kort om årets 

budgetutfall som påverkas av den rådande Corona-pandemin. 

Vidare informerar revisionschef om att ca 3 mnkr finns 

tillgängligt för inköp av fördjupade granskningar under året.  

 

Revisorerna diskuterar budgetfrågor.   

§15 Inkommet 
Inga ärenden finns att behandla.  

§16 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§17 Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén  Göte Wahlström   
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


