
 

 

PROTOKOLL 

Regionens revisorer Datum Dnr Sida 
 2022-12-15 22REV1 1(3) 

 
  

 

Sammanträdesprotokoll för Regionens revisorer 

Tid och plats Härnösand, den 15 december 2022, klockan 11.14-11.45 
 

 
Paragrafer 47-53 

Beslutande Björn Hellquist, ordförande 
Eva Sonidsson, vice ordförande 
Mikael Gäfvert 
Thomas Jäärf 
Ingemar Wiklander 
Åke Söderberg 
Ann-Katrin Holmgren 
Therese Rosbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande Birgitta Arnberg, revisionsdirektör 

Anna Nordlöf, sekreterare 
 

 
Underskrifter   

 
 
 
 
 
 
  

Björn Hellquist Ingemar Wiklander 

Anna Nordlöf 



 

 

PROTOKOLL 

 

 

Regionens revisorer Datum Dnr Sida 
 2022-12-15 22REV1 2(3) 

 

Justerandes signaturer 

 
 
 

 

 

§ 47 Val av justerare 
Regionens revisorer beslutar 
att utse Ingemar Wiklander att justera dagens protokoll. 

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

§ 49 Beslutsattestanter 2023 (22REV61) 
Revisionsdirektören informerade om att revisorernas beslut 2022-09-16, § 35 är gäl-
lande fram till 2022-12-31. I syfte att säkerställa att det finns utsedda attestanter fram 
till dess att 2023 års revisorskollegium kan fatta erforderliga beslut har ett förslag utar-
betats, dnr 22REV61. 
Regionens revisorer beslutade 
att utse attestanter enligt upprättat förslag. 

§ 50 Rapportering av uppdrag: Revisionskonferens för norra regionerna år   
                        2023 (22REV44) 
Revisionsdirektören ger återrapportering om uppdraget som gavs vid revisorernas sam-
manträde 2022-09-16 avseende att påbörja förberedelser för ”Norra regionernas revis-
ionskonferens 2023”.  
Konferensen äger rum den 4-5 maj 2023, på Clarion hotell i Sundsvall. 
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna. 

§ 51 Årsrapport och bokslut 2022 – anvisningar (22REV56) 
Revisionsdirektören informerar om anvisningar till årsrapport och bokslut 2022.  
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 52 Kurser och konferenser (22REV13) 
Från STAREV har inkommit inbjudan till årskonferens den 24 - 25 maj 2023, ”lunch till 
lunch”, i Stockholm.  Konferenslokal: World Trade Center (vid centralen). Temat kom-
mer att vara ”En stark kommunal revision”. Inbjudan med program kommer att skickas 
ut i slutet av januari. 
Från SKR har inkommit inbjudan till ”God revisionssed 2022” en utbildningskonferens 
för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner. Konferensen äger rum i 
Sundsvall, Esplanaden 29 den 8 juni. Sista anmälningsdag är 8 maj. 
Regionens revisorer beslutar  
att lägga informationen till handlingarna och att åter ta upp ärendet vid revisorernas 
sammanträde i februari 2023.  

§ 53 Julgåva till medarbetare (22REV63) 
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 2022-10-19. 
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