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Protokollsärenden §15-21
Tid:

2022-04-06 09:30-16:30

Plats:

Rosariet, Rosenlunds vårdcentrum

Närvarande:

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande
Göte Wahlström, vice ordförande
Marianne Ericsson
Per Hansson
Magnus Hellström
Mats Hoppe
Östen Johnsson
Ronny Korsberg
Maria Lundblom Bäckström
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef
Mia Suntila, sekreterare

§15

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning behandlas.
Revisorerna beslutar
– att fastställa utsänd dagordning.

§16

Val av justerare
Revisorerna beslutar

– att utse Göte Wahlström, att jämte ordförande, justera dagens
protokoll.
§17

Protokoll från 28 februari 2022

Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens
sammanträde.
Revisorerna beslutar
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.

Kurser och konferenser
§18
RJLR – ERFA-konferens 2022, 1-2 juni 2022, Badhotellet Tranås AB,
2022/2 Tranås, Regionrevisorerna, Region Jönköpings län.
Enligt rullande schema för nätverket ERFA är det
Regionrevisorerna i Region Jönköpings län som ska stå värd för
kommande ERFA-konferens. På revisorernas sammanträde 2021 oktober 2021 beslutade revisorerna att genomföra ERFAkonferens 2021 den 1-2 juni 2022. Konferensbokning är gjord på
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Badhotellet Tranås AB. Revisorerna beslutade på sammanträdet
den 8 december 2021 att bjuda in Birger Boström,
näringslivschef, Näringslivsbolaget Tranås United, för att kort
presentera Tranås kommun på ERFA-konferensen.
Revisorerna beslutade på sammanträdet 24 januari 2022 att
genomförande av ERFA-konferens ska ske i fysisk form om
möjligt, annars digitalt, samt att temat för konferensen blir
lekmannarevision och omvärldsbevakning. Revisorerna beslutade
även att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Anders Haglund,
expert kommunal redovisning och revision, som föreläsare samt
att boka en tur med S/S Boxholm II som kvällsaktivitet.
Revisionschefen informerade på sammanträdet 28 februari 2022
om att Anders Haglund, expert kommunal redovisning och
revision samt kvällsaktivitet på S/S Boxholm II har bokats.
Revisorerna beslutade
– att uppdra åt Marianne Ericsson att tillsammans med
revisionskontoret arbeta med konferensprogram samt
erfarenhetsutbyte
– att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Jane Ydman,
regiondirektör, Regio Jönköpings län, för medverkan i
konferensen samt
– att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Kommunstyrelsens
ordförande, Tranås kommun, för medverkan i konferensen.
Vid dagens sammanträde informerar revisionschefen och
Marianne Ericsson om planeringen av konferensprogrammet.
– KOMMEK, 17-18 augusti 2022, Malmömässan, Malmö
Revisorerna fattade på sammanträdet den 20-21 oktober 2021 om
revisionssammaträde den 17 augusti 2022. Då detta sammanfaller
med KOMMEK diskuteras flytt av sammanträdet.
Revisorerna beslutar
– att flytta sammanträdet den 17 augusti 2022 till den 23 augusti
2022.

Sign

PROTOKOLL

3(3)

RJLR2022/4

0BProtokollsärenden §15-21
Tid:

2022-04-06 09:30-16:30

§19

Inkommet

§20

Revisionsärenden

§21

Övrigt

Inga ärenden finns att behandla under inkommet.
Revisorerna behandlar visionsärenden.
Inga ärenden finns att behandla under övrigt.

Vid protokollet

Mia Suntila
Justeras

Thomas Werthén

Göte Wahlström

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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