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Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer 

Tid och plats Videomöte, den 15 september 2021, klockan 9.00-12.00 
 
Paragrafer 22-29 
 
Beslutande Eva Sonidsson, vice ordförande 
 Anita Bdioui  
 Mikael Gäfvert  
 Ann-Katrin Holmgren 
 Thomas Jäärf 
 Therese Rosbach 
 Åke Söderberg  
 Ingemar Wiklander 
  
  
Övriga närvarande Birgitta Arnberg 

Peter Lindholm 
Anna Nordlöf 
Anders Emnegard 

 
Underskrifter   

 
 
 Eva Sonidsson Thomas Jäärf 
 
 
 
 Anders Emnegard 
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§ 22 Val av justerare 
Regionens revisorer beslutar 
att utse Thomas Jäärf att justera dagens protokoll. 

§ 23 Fastställande av föredragningslista 
Regionens revisorer beslutar 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 

§ 24 Delårsrapport (21REV41) 
Revisionsdirektören föredrar förslag till delårsrapport per 2021-08-31. 
Regionens revisorer beslutar 
att fastställa delårsrapporten och att avlämna den. 

§ 25 Budget 2022-2024 (21REV50) 
Revisionsdirektören informerar om regionbidrag för perioden 2022-2024 samt de mål-
områden som fullmäktige har fastställt för nämnderna i regionplanen. 
Regionens revisorer beslutar 
att lägga information till handlingarna. 

§ 26 Hållbarhetsplan - handlingsplan (21REV48) 
Revisionsdirektören föredrar förslag till riskanalys. 
Regionens revisorer beslutar 
att fastställa riskanalysen och att ytterligare åtgärder för att uppnå hållbarhetsplanens 
målsättningar inte erfordras. 

§ 27 Uppföljning av intern kontroll 2021 (20REV49) 
Revisionsdirektören informerar om genomförd intern kontroll av revisionsverksamheten 
per 2021-06-30.  
Regionens revisorer beslutar 
att lägga information till handlingarna. 
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§ 28 Upphandling av ramavtal för revisionstjänster (21REV51) 
Revisionsdirektören föredrar förslag att upphandla ett nytt ramavtal för revisionstjäns-
ter. Nuvarande avtal gäller till och med 2022-05-17, med möjlighet till förlängning ett 
plus ett år. 
Regionens revisorer beslutar 
att upphandla ett nytt ramavtal att gälla från och med 2022-05-18. 

§ 29 Anmälan av delegationsbeslut (21REV49) 
Revisionsdirektören informerar om beslut som tagits på delegation sedan föregående 
sammanträde. 
Regionens revisorer beslutar 
att lägga informationen (21REV49-1) till handlingarna. 
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