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PROTOKOLL 1(4) 

RJLR2023/2 

 

Protokollsärenden §1-7 
Tid: 2023-01-23  08:30-12:15 

Plats: Regionens hus, sal N 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Beslutande:  
Thomas Werthén, ordförande 
Göte Wahlström, vice ordförande   
Per Hansson  
Marianne Ericsson 
Magnus Hellström 
Mats Hoppe 
Östen Johnsson 
Ronny Korsberg 
Maria Lundblom Bäckström 
Övriga: 
Nenus Jidah, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare  
Vilhelm Rundquist, sakkunnigt biträde, KPMG 
Veronica Hedlund Lundgren, sakkunnigt biträde, 
KPMG  

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

§2 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Göte Wahlström, att jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

§3 
RJLR 
2022/40 

Protokoll från 14 december 2022 
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 2023. Revisionschefen informerar, för 
revisorernas kännedom, om att ERFA-konferens 2023 planeras att 
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hållas 1-2 juni eller 7-8 juni 2023. Andra datum kan också vara 
aktuella. 
 
Information från kurser och konferenser  
– Utbildning ledamöter Region Jönköpings län 17-18 januari 
2023.  
Ordförande informerar om innehåll i utbildningen.  Ordförande 
för mandatperioden till och med 2022, Thomas Werthén, 
ordföranden för mandatperioden från och med 2023, Per Hansson, 
samt revisionschefen medverkade i utbildningen med information 
om regionrevisions uppdrag samt om intern kontroll.  
 
Revisorerna diskuterar regelbunden utbildningsinsats av 
regionrevisionen för politiker gällande politisk process samt 
intern kontroll. Beslut gällande detta ska tas av revisionsgruppen 
för mandatperioden 2023-2026.  

§5 
 

Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.   

§6 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§7 Övrigt  
– Vilhelm Rundquist, sakkunnigt biträde, KPMG, informerar om 
att han vid årsskiftet gick i pension. Vilhelm Rundquist kommer 
att efterträdas av Erik Söderberg i rollen som 
uppdragsledare/huvudansvarig under hösten 2023, fram till dess 
kliver Veronica Hedlund Lundgren in som uppdragsledare.  
 
– Lekmannarevision  
Per Hansson informerar om att Siw Kullberg, kanslidirektör, har 
bett att regionrevisionen lämnar in underlag inför 
regionfullmäktiges sammanträde den 7 februari 2023 gällande 
förslag till fördelning av lekmannarevisorernas uppdrag för 
mandatperioden 2023-2026.   
 
Avseende Smålands konstarkiv informerar Ronny Korsberg om 
att Värnamo kommun har utryckt intresse för att utse revisor 
vilket i så fall skulle innebära att regionrevisionen istället utser 
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auktoriserad revisor i enlighet med stadgarna.  Tidigare har 
förhållandet varit tvärtom. Frågan bör utredas inför val av revisor. 
 
Revisorerna beslutar 
 
– att revisionsgruppen för mandatperioden 2023-2026 ska hantera  
förslag till fördelning av lekmannarevisorernas uppdrag för 
mandatperioden 2023-2026  
 
– att revisionschefen uppdras att kontakta Värnamo kommun för 
information gällande auktoriserad revisor och kommunalrevisor 
med uppdrag stiftelsen Smålands konstarkiv  
 
– att revisionschefen uppdras att kontakta Siw Kullberg, 
kanslidirektör, för information gällande kommunal revisor med 
uppdrag stiftelsen Smålands konstarkiv, stiftelsen Braheskolan 
och Jönköpings Airport AB  
 
– att uppdra åt revisionens kansli att sända kallelse till 
regionrevisionen för mandatperiod 2023-2026 gällande digitalt 
sammanträde den 30 januari 2023 kl. 08:00. Vid sammanträdet 
ska förslag till fördelning av lekmannarevisorernas uppdrag för 
mandatperioden 2023-2026 behandlas.  
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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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