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PROTOKOLL 1(3) 

RJLR2021/2 

 

Protokollsärenden §1-8 

Tid: 2021-01-20  09:30-15:00 

Plats: Digitalt sammanträde 

Närvarande: Beslutande: Thomas Werthén, ordförande  

Per Hansson, deltar via Zoom 

Magnus Hellström, deltar via Zoom  

Mats Hoppe, deltar via Zoom 

Östen Johnsson, deltar via Zoom  

Ronny Korsberg, deltar via Zoom  

Maria Lundblom Bäckström, deltar via Zoom 

Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 

Mia Suntila, sekreterare  

 

Ej närvarande: Göte Wahlström 

Marianne Ericsson  

§1  Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

  

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning.  

§2  Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

– att utse Mats Hoppe, att jämte ordförande, justera dagens 

protokoll.  

§3  Protokoll från sammanträde 15 december 2020 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§4  Kurser och konferenser 
– ERFA-konferens 2021, Regionrevisorerna Region Jönköpings 

län, Jönköping. 

 

Ordförande informerar om att ERFA-nätverket kontaktas rörande 

genomförande av konferens under 2021. Revisorerna diskuterar 

genomförande av ERFA-konferens under 2021.  
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– Överläggning mellan regionens revision och kommunernas 

revisorer. Revisionschefen informerar om att planering av en 

digital överläggning mellan regionens och kommunernas 

revisorer pågår. Överläggningen planeras att genomföras under 

februari 2021.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att återuppta diskussion om ERFA-konferens 2021 på 

revisorernas planeringsdagar 26-27 maj 2021.  

§5  

RJLR 

2021/3 

Upphandling av sakkunnigt biträde 
Till dagens sammanträde har sammanställning av alternativ för 

organisation av revisionskontor sänts ut.  

Ordförande inleder diskussionen gällande upphandling av 

sakkunnigt biträde. Avtalet för revisionsbiträde till regionens 

revisorer gäller till och med revisionsåret 2021. En ny 

upphandling behöver därför göras. 

Revisionschefen går kortfattat igenom informationen samt 

informerar om att dialog med inköpsavdelningen rörande 

upphandling av sakkunnigt biträde har inletts.  

 

Revisorerna diskuterar kommande upphandling av 

revisionstjänster, frågor rörande organisation av revisionskontoret 

samt revisionsprocesser.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att ny upphandling av revisionsbiträde ska göras 

 

– att återuppta diskussion gällande organisation av 

revisionskontoret på revisorernas sammanträde 16 februari 2021 

samt  

 

– att uppdra åt revisionschefen samt inköpsavdelningen att ta 

fram underlag till upphandling. 

§6  

RJLR 

2020/30 

Inkommet 
– Beslut, revisorernas budget 2021, regionfullmäktige 
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Revisorerna beslutar 

 

– att lägga beslut, revisorernas budget 2021, regionfullmäktige, 

till handlingarna.  

§7  Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§8  Övrigt  
Inga övriga ärenden.   

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Thomas Werthén Mats Hoppe  

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


