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Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer 

Tid och plats Videomöte, den 16 december 2021, klockan 9.00-12.15 
 
Paragrafer 42-48 
 
Beslutande Else Ammor, ordförande 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  

Eva Sonidsson, vice ordförande 
  

 
 

Mikael Gäfvert
Ann-Katrin Holmgren
Thomas Jäärf
Therese Rosbach 

  Åke Söderberg

Övriga närvarande Birgitta Arnberg, revisionsdirektör 
  

 
 

Anna Nordlöf
Anders Emnegard, sekreterare

Underskrifter   

 
 

 
 
 

    Else Ammor Eva Sonidsson

  
  

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

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

§ 44 Beslutsattestanter 2022 (21REV63) 
Revisionsdirektören informerar om förslag till beslutsattestanter för 2022. 
Regionens revisorer beslutar 
att utse beslutsattestanter för 2022 enligt upprättat förslag. 

§ 45 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 (21REV62) 
Revisionsdirektören informerar om inkomna anvisningar för verksamhetsberättelse och 
bokslut 2021. 
Regionens revisorer beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 46 Återrapport avseende åtgärder utifrån lagen om tillgänglighet  
till digital offentlig service (20REV74) 

Revisionsdirektören informerar om Revisionskontorets åtgärder för att anpassa publice-
rade revisionsrapporter och andra dokument på regionens webbplats. 
Regionens revisorer beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 47 Julgåva till medarbetare (21REV64) 
Revisionsdirektören informerar om regionens julgåva till samtliga medarbetare. Region-
ens revisorer utgör anställningsmyndighet för Revisionskontorets medarbetare och be-
slutar i ärenden av detta slag. 
Regionens revisorer beslutar 
att tilldela medarbetarna vid Revisionskontoret en julgåva i likhet med Regionstyrel-
sens beslut 2021-12-14. 
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§ 48 Kurser och konferenser (21REV10) 
Från Föreningen Förtroendevalda Revisorer i Mellannorrland (FFR) har inkommit in-
bjudan till en utbildningsdag den 8 februari 2022 i Sollefteå. 
Regionens revisorer beslutar 
att anmäla samtliga revisorer, med möjlighet till övernattning. 
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