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Ej närvarande:  

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande 
Göte Wahlström, vice ordförande   
Per Hansson  
Magnus Hellström   
Mats Hoppe    
Östen Johnsson 
Ronny Korsberg, deltar via Zoom 
Maria Lundblom Bäckström  
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare 
Siw Kullberg, Kanslidirektör, §25 
Thomas Gustafsson, ordförande, parlamentariska 
nämnden, §25   
Marianne Ericsson  

§22 Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning behandlas.  
  
Revisorerna beslutar  
 
– att fastställa utsänd dagordning.  

§23 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Per Hansson, att jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

§24 Protokoll från 6 april 2022 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 
sammanträde.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§25 Information om partistöd, anslag samt arvoden 
för lekmannarevisionsuppdrag, Siw Kullberg, 
kanslidirektör och Thomas Gustafsson, 
ordförande, parlamentariska nämnden 
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Siw Kullberg, kanslidirektör och Thomas Gustafsson, ordförande, 
parlamentariska nämnden informerar om frågor rörande partistöd, 
partianslag och arvoden.  
 
Thomas Gustafsson informerar vidare om nedanstående områden:  
- Landstingskommunalt partistöd, fördelning, redovisning, 
grundbidrag, mandatstöd  
- Fördelning av landstingskommunalt partistöd 2022 samtliga 
partier  
- partianslag - ändamål  
- partianslag - överföring mellan mandatperioderna  
- Beräkningsgrund för partianslag  
- Ingångsvärde för mandatperioden 2019-2022  
- Det totala partianslaget för mandatperioden  
- Budget för partianslag under mandatperioden  
- Arvoden lekmannarevisorer i bolag och kommunala revisorer 
stiftelser  
- Arvodesnivåer för revisorer 2023-2026. 
 
Diskussion förs bland annat om: 
- modell för uträkning av partistöd och partianslag 
- Regionfullmäktiges beslut enligt kommunallagen gällande 
partianslag och partistöd  
- redovisning av partianslag samt de ändringar av rutiner som fåtts 
göras under coronapandemin 
- årliga beslut som tas av regionfullmäktige i Budget och 
verksamhetsplan rörande partianslag och partistöd 
- bildandet av Region Jönköpings län samt processer för att ta 
fram bland annat reglementen, arvoden, partianslag och partistöd i 
samband med detta  
- regelverk för användande av partianslag och partistöd  
 
RJL2015/27 Budget för förtroendemannaorgan 2015, bilaga 1.  
RJL2018/3172 Förslag om partianslag, överföring 
mellan mandatperioder, bilaga 2. 
RJL2018/3172 Beslut Regionstyrelsen, Partianslag - överföring 
mellan mandatperioder, bilaga 3. 
 
Ordförande inleder diskussion om lekmannarevision med att 
informerar om att revisorerna har diskuterat frågor rörande 
arvoden för lekmannarevisionens uppdrag som ser olika ut för 
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likvärdiga uppdrag. Oklarheter har även framkommit under 
mandatperioden rörande arvoden och ersättningar. Revisionen har 
lyft frågan med parlamentariska nämnden. Siw Kullberg 
kommenterar att det hos Region Jönköpings län har funnits en 
önskan om att likvärdiga uppdrag får samma arvode och 
ersättning men att det inte är lätt att påverka bolagen i frågan då 
regionen endast kan rekommendera bolagsstämmor i frågan men 
inte är med i beslut.  
 
Per Hansson informerar om arvodesprocessen för 
samordningsförbuden.  
Göte Wahlström informerar om den dialog som han fört med 
berörda på Region Jönköpings län rörande arvode för uppdragen i 
Stiftelsen Braheskolan, RJL Älghunden AB samt RJL Tågdepån 
Nässjö AB.  
Ronny Korsberg kommenterar att kommunallagen kräver att 
sakkunniga ska användas av lekmannarevisorer och 
kommunalrevisorer.  
 
Thomas Gustafsson lyfter att Region Jönköpings reglemente 
rörande regionrevisorernas arvoden behöver ändras inför 
kommande mandatperiod. Thomas föreslår vidare att en 
arbetsgrupp med parlamentariska nämndens presidium samt 
deltagare från revisionen bildas med parlamentariska nämnden 
som sammankallande. Arbetsgruppens uppdrag föreslås bli att 
inför kommande mandatperiod ta fram en modell för arvoden och 
ersättning för lekmannarevisors- samt kommunalrevisors-
uppdragen samt revisionens reglemente.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att arbetsgrupp med parlamentariska nämndens presidium samt 
revisionens presidium bildas med parlamentariska nämnden som 
sammankallande  
 
– att arbetsgruppen inför kommande mandatperiod ska ta fram 
modell för arvodesregler och ersättning för lekmannarevisors- och 
kommunalrevisorsuppdragen samt  
 
– att ta fram reglemente för revisionen.  
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§26 
 

 

 

 

 

 
RJLR 
2022/2  

Kurser och konferenser 
– KOMMEK, 17-18 augusti 2022, Malmömässan, Malmö 
Länk: Kommek   
 
Revisorerna beslutar  
 
– att Thomas Werthén, Göte Wahlström, Marianne Ericsson, Per 
Hansson, Magnus Hellström, Maria Lundblom Bäckström samt 
Ronny Korsberg, deltar i KOMMEK, 17-18 augusti 2022, 
Malmömässan, Malmö  
 
– ERFA-konferens 2022, 1-2 juni 2022, Badhotellet Tranås AB, 
Tranås, Regionrevisorerna, Region Jönköpings län.  
 
Enligt rullande schema för nätverket ERFA är det 
Regionrevisorerna i Region Jönköpings län som ska stå värd för 
kommande ERFA-konferens.   
På revisorernas sammanträde 20-21 oktober 2021 beslutade 
revisorerna att genomföra ERFA-konferens 2021 den 1-2 juni 
2022. Konferensbokning är gjord på Badhotellet Tranås AB.  
Revisorerna beslutade på sammanträdet den 8 december 2021 att 
bjuda in Birger Boström, näringslivschef, Näringslivsbolaget 
Tranås United, för att kort presentera Tranås kommun på ERFA-
konferensen.  
Revisorerna beslutade på sammanträdet 24 januari 2022 att 
genomförande av ERFA-konferens ska ske i fysisk form om 
möjligt, annars digitalt, samt att temat för konferensen blir 
lekmannarevision och omvärldsbevakning. Revisorerna beslutade 
även att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Anders Haglund, 
expert kommunal redovisning och revision, som föreläsare samt 
att boka en tur med S/S Boxholm II som kvällsaktivitet.  
Revisionschefen informerade på sammanträdet 28 februari 2022 
om att Anders Haglund, expert kommunal redovisning och 
revision samt kvällsaktivitet på S/S Boxholm II har bokats.  
Revisorerna beslutade  
– att uppdra åt Marianne Ericsson att tillsammans med 
revisionskontoret arbeta med konferensprogram samt 
erfarenhetsutbyte  

https://kommek.se/
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– att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Jane Ydman, 
regiondirektör, Regio Jönköpings län, för medverkan i 
konferensen samt  
– att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Kommunstyrelsens 
ordförande, Tranås kommun, för medverkan i konferensen.  
 
Vid dagens sammanträde informerar revisionschefen om 
planeringen av konferensprogrammet. Jane Ydman, 
regiondirektör inte har möjlighet att medverka samt att hon ersätts 
av Maria Berghem, ekonomidirektör. Vilhelm Rundqvist, 
sakkunnigt biträde KPMG kommer att medverka under dag två.  
 
Mats Hoppe föreslår att Rådet för främjande av kommunala 
analyser, RKA, bjuds in för presentation av nyckeltal ur 
revisionssynvinkel för de fem deltagande regionerna. Exempelvis 
nyckeltal rörande måluppfyllelse, god och nära vård, primärvård 
kontra slutenvård samt genomsnittliga nyckeltal mot riket.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att uppdra åt revisionschefen att bjuda in Rådet för främjande 
av kommunala analyser, RKA, för att hålla presentation enligt 
ovan.   

§27 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§28 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar visionsärenden.  

§29 Övrigt  
Inga ärenden finns att behandla under övrigt.  
 
  

Vid protokollet 

Mia Suntila  
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Justeras 

 

Thomas Werthén  Per Hansson      
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 

 


