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Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer 

Tid och plats Härnösand, den 22 juni 2022, klockan 11:30 – 11:45. 
 
Paragrafer 23-29 
 
Beslutande Else Ammor, ordförande 

Eva Sonidsson, vice ordförande 
Anita Bdioui 
Mikael Gäfvert 
Thomas Jäärf 
Ingemar Wiklander 
Åke Söderberg 
Ann-Katrin Holmgren 

 
 

 
 
 
   
  
 

 

Övriga närvarande Birgitta Arnberg, revisionsdirektör 
Anna Nordlöf, sekreterare 
 

 
Underskrifter   

 
 

 
 

  

Else Ammor Åke Söderberg 

 
 

Anna Nordlöf 
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§ 23 Val av justerare 
Regionens revisorer beslutar 
att utse Åke Söderberg att justera dagens protokoll. 

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

§ 25 Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 (22REV39) 
Revisionsdirektören lämnar en ekonomisk rapport per den 30 april 2022. 
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 26 Information om pågående rekryteringsarbete (22REV11) 
Revisionsdirektören informerar om pågående rekryteringsarbete.  
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 27 Kurser och konferenser (22REV13) 
Från PwC har inkommit inbjudan till Visionära Arena den 16 augusti kl. 13.00 vid 
Malmömässan, Malmö. Pris är 3 695 kronor/person exklusive moms. Anmälan om del-
tagande sker digitalt via länk i inbjudan. 
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut (22REV25) 
Revisionens ordförande informerar om beslut som tagits på delegation sedan föregående 
sammanträde, avseende att nyttja option om förlängning av ramavtal (19REV48) för 
granskning av regionens delårsrapport och bokslut/årsredovisning till att omfatta 2022.  
Regionens revisorer beslutar  
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att lägga informationen till handlingarna. 

§ 29 Budgetförutsättningar 2023 – 2025 (22REV40) 
Revisionsdirektören informerar om Budgetanvisningar och preliminära planeringsförut-
sättningar för åren 2023-2025. De ligger till grund för revisorernas budget för 2023 
samt planering till och med 2025. 
Regionens revisorer beslutar  
att godkänna Budgetanvisningar och preliminära planeringsförutsättningar för Budget 
2023 samt plan 2024-2025. 
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