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§ 32.
Fastställande av mötesplan och justerare.
Förslag att för sammanträde den 24 juni, ersätter vice ordförande Bernt Söderman
ordförande Viveca Asproth.
I enlighet med arbetsordning för Region Jämtland Härjedalens revisorer har förslag till
mötesplan över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till
revisorerna. Dagens sammanträde sker digitalt, via Microsoft Teams.
Revisorerna föreslår följande tillägg till föredragningslista
Arbetsläget:
-

Regionstyrelsens uppsiktsplikt
Revisionskonferens för regioner

Revisorerna beslutade
Revisorerna beslutade att anta förslaget att vice ordförande Bernt Söderman ersätter
ordförande Viveca Asproth för sammanträdet den 24 juni § 32 pga. förhinder.
Revisorerna beslutade att fastställa utsänd mötesplan med ovanstående tillägg.
Revisorerna beslutade att utse Gustaf Onilsgård att jämte ordförande justera protokollet.
§ 33.
Preliminär revisionsplan och budgetframställan år 2022.
Preliminär revisionsplan och budgetframställan för revisionsverksamheten 2022.
Revisorerna mottog redovisning av förslag på preliminär revisionsplan för verksamheten
2022.
Revisionsdirektören redovisade upprättat förslag till anslag/budgetframställan för
revisionsverksamheten 2022.
Revisorerna beslutade
Revisorerna beslutade att efter redaktionella ändringar fastställa preliminär revisionsplan
för revisionsverksamheten 2022 enligt revisionsdirektörens förslag.
Revisorerna beslutade att godkänna anslag/budgetframställan enlighet med
revisionsdirektören förslag och att överlämna föreslaget anslag/budgetframställan till
regionfullmäktige.

Justerandes sign.
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§ 34.
Revisionskonferens för regioner
Revisorerna mottog information och inbjudan till digital Revisionskonferens för regioner,
arrangeras av Region Skåne och Sveriges Kommuner och Regioner den 3 september.

Revisorerna beslutade
Revisorerna beslutade att samtliga ges möjlighet att delta på revisionskonferensen den 3
september och anmälan sker till revisionskontoret som ombesörjer anmälan om
deltagande.

§ 35.
Regionstyrelsens uppsiktplikt 2021.
Revisorerna har mottagit protokollsutdrag avseende regionstyrelsens uppsiktplikt 2021
(RS/401/2021) protokoll § 100.
Revisorerna mottog information om att regionstyrelsen konstaterar att de verksamheter
Region Jämtland Härjedalen bedriver eller på något sätt deltar i huvudsakligen bedrivs på
ett bra och ändamålsenligt sätt, men att coronapandemin på olika sätt och i varierande grad
påverkar verksamheterna,
Regionstyrelsen anser efter prövning att verksamhet i regionens helägda och delägda
aktiebolag bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig med det faställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Revisorerna beslutade
Revisorerna har mottagit information om regionstyrelsens uppsiktplikt och läggs till
handlingarna.

§ 36 Övriga frågor.
-
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Inga övriga frågor avhandlades under dagen.
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§ 37.
Nästa sammanträde
Revisorerna diskuterade programmet för nästa sammanträde den 9 september och om
hearings ska genomföras.
Revisorerna beslutade
Revisorerna beslutade att inte ha någon hearings den 9 september, revisionsdirektören
uppdrogs att bjuda in till hearings under oktober månad.
Övrigt kommer programmet handla om:
-

Redovisning av granskning av Löner och arvoden
Redovisning av granskning av Personalförsörjning
Redovisning av granskning barn- och ungdomspsykiatri

§ 38
Överläggningar i revisionsfrågor.
Följande överläggningsärenden avhandlades:
-

Justerandes sign.

Hearing om mödra- och förlossningsvård
Delrapportering av granskning av barn- och ungdomspsykiatri
Revisorernas oberoende
Arbetsläget
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande

