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§ 30 Val av justerare 
Regionens revisorer beslutar 
att utse Ann-Katrin Holmgren att justera dagens protokoll. 

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

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

§ 33 Revisionskonferens norra regionerna vår 2023 (22REV44) 
Revisionsdirektören informerade om att det är revisorerna i Region Västernorrland som 
har att arrangera ”Norra regionernas revisionskonferens”, 2023.  
Regionens revisorer beslutar 
att Norra regionernas revisionskonferens ska äga rum den 4-5 eller 9-10 maj 2023 i 
Sundsvall. 
att uppdra till Revisionsdirektören och revisionskontoret att påbörja förberedelser för 
konferensen och att fortlöpande återrapportera till revisorerna. 

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut (22REV25) 
Revisionens ordförande och Revisionsdirektören informerar om sina respektive beslut 
som tagits på delegation sedan föregående sammanträde, avseende avtal revisionstjäns-
ter om granskningar 2022. Berörda granskningar gäller Avtalstrohet och direktupphand-
ling (22REV37), Den nya styrmodellen (22REV36), Omställning till nära vård - Imple-
mentering av närsjukvårdsorganisationen (22REV33), Produktionsplanering 
(22REV32) och Distansarbete - Arbetsmiljö och informationssäkerhet (22REV30).  
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 35 Beslutsattestanter 2022 – revidering (21REV63) 
Revisionsdirektören informerar om förslag till revidering av beslutsattestanter för 2022.  
Regionens revisorer beslutar  
att utse beslutsattestanter för 2022 enligt upprättat förslag.  

§ 36 Hållbarhetsplan – handlingsplan (22REV45) 
Revisionsdirektören föredrar förslag till riskanalys.  
Regionens revisorer beslutar  
att fastställa riskanalysen och att ytterligare åtgärder för att uppnå hållbarhetsplanens 
målsättningar inte erfordras.  

§ 37 Uppföljning intern kontroll 2022-06-30 (21REV61) 
Revisionsdirektören informerar om genomförd intern kontroll av revisionsverksamheten 
per 2022-06-30.  
Regionens revisorer beslutar  
att lägga information till handlingarna. 

§ 38 Delårsrapport 2022-08-31 (22REV38) 
Revisionsdirektören föredrar förslag till delårsrapport per 2022-08-31.  
Regionens revisorer beslutar  
att fastställa delårsrapporten och att avlämna den. 

§ 39 Kurser och konferenser (22REV13) 
Från Föreningen Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland (FFR) har inkommit in-
bjudan till förtroendevalda revisorer avseende FFR:s utbildningsdag den 12 oktober 
2022 på Quality Hotell Sundsvall Esplanaden 29 i Sundsvall.  
Samlad anmälan från respektive revisionsgrupp sker senast 30 september till ingrid.flo-
din@harnosand.se   
Regionens revisorer beslutar  

mailto:ingrid.flodin@harnosand.se
mailto:ingrid.flodin@harnosand.se
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att till FFR:s utbildningsdag den 12 oktober anmäla följande: Björn Hellquist, Eva 
Sonidsson, Mikael Gäfvert, Thomas Jäärf, Ingemar Wiklander, Åke Söderberg, Ann-
Katrin Holmgren, Therese Rosbach. 
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