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Ej närvarande:  

Beslutande: Göte Wahlström, ordförande 

Marianne Ericsson, deltar via Zoom 

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 

Thomas Werthén  

§49 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  

  

Revisorerna beslutar  

 

– att fastställa utsänd dagordning.  

§50 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  

 

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

protokoll.  

§51 

RJLR 

2021/18 

Protokoll från sammanträde 24 augusti 2021 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 

sammanträde.  

 

Revisorerna beslutar 

 

– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§52 

RJLR 

2021/23 

Revisionens budget 2022  
Till dagens sammanträde har förslag till revisionens budget 2022 

sänts ut.  

 

Revisionschefen informerar om förslag till regionrevisionens 

budget för år 2022. Revisionens budgetram för år 2022 bedöms 

bli samma som för år 2021 med indexuträkning uppgående på 2% 

för att kompensera den allmänna löne- och prisutvecklingen. 

Indexuträkningen innebär en ökning av budgeten för år 2022 med 
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163 000 kronor. Indexuträkning baseras på en rambudget 

uppgående till 8 151 000 kronor.  

 

Revisionens budget för år 2022 samt aktuella frågor kopplade till 

denna diskuteras. 

 

Revisorerna beslutar  

 

– att godkänna skrivelse till regionfullmäktiges presidium 

gällande revisionens budget för år 2021 samt  

 

– att föreslå att regionfullmäktiges presidium tillstyrker en 

budgetram på totalt 8 314 000 kronor för regionrevisionens 

verksamhet år 2022.  

§53 

RJLR 

2021/23 

Upphandling av sakkunnigt biträde, case  
Revisionschefen informerar om Göte Wahlströms förslag till case 

för kvalificeringsfasen till upphandling av sakkunnigt biträde.  

Revisorerna diskuterar förslaget samt frågor rörande case.    

 

Revisorerna beslutar  

 

– att fortsätta diskussion angående case för kvalificeringsfasen till 

upphandling av sakkunnigt biträde på revisorernas 

planeringsdagar 20-21 oktober 2021.  

§54 

RJLR 

2021/23 

Upphandling av sakkunnigt biträde, 
uppkommen fråga   
Till dagens sammanträde har bilaga, Uppkommen fråga samt 

svar, sänts ut med handlingarna.  

 

Revisionschefen informerar om inkommen fråga gällande 

upphandling av sakkunnigt biträde samt svaret som lämnats.  

 

Revisorerna beslutar  

 

– att lägga bilaga, Uppkommen fråga samt svar, till handlingarna. 
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§55 Revisorernas planeringsdagar den 20-21 
oktober 2021 
Revisionschefen informerar om att revisorernas planeringsdagar 

den 20-21 oktober 2021 kommer att genomföras på Isaberg 

Höganloft, Hestra.  

§56 Kurser och konferenser 
- Utvecklingskraft, Region Jönköpings län, 29-30 september 

2021, digital konferens 

Revisorerna beslutar   

 

– att samtliga revisorer har möjlighet att anmäla sig till  

Utvecklingskraft, Region Jönköpings län, 29-30 september 2021, 

digital konferens. 

§57 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§58 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§59 Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt. 

 

  

Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

Göte Wahlström Per Hansson   
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


