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Protokollsärenden §30-37 
Tid: 2022-06-21  09:30-14:00 

Plats: Restaurang Fjällstugan, Jönköping   

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej närvarande:  

Beslutande: Thomas Werthén, ordförande 
Göte Wahlström, vice ordförande   
Per Hansson  
Marianne Ericsson 
Magnus Hellström   
Mats Hoppe    
Östen Johnsson 
Maria Lundblom Bäckström  
Övriga: Nenus Jidah, revisionschef 
Mia Suntila, sekreterare 
Ronny Korsberg  

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

§31 Val av justerare 
Revisorerna beslutar  
 
– att utse Marianne Ericsson, att jämte ordförande, justera dagens 
protokoll.  

§32 
RJLR 
2022/5 

Protokoll från 3 maj 2022 
Rubricerat dokument har sänts ut med handlingarna till dagens 
sammanträde.  
 
Revisorerna beslutar 
 
– att godkänna och lägga protokollet till handlingarna.  

§33 
RJLR 
2022/22 

Förslag till skrivning gällande 
förrättningsarvoden  
Till dagens sammanträde har ovanstående dokument bifogats till 
handlingarna.  
 
Ordförande inleder diskussionen med att informera om inkommet 
förslag till skrivning gällande förrättningsarvoden, från 
parlamentariska nämnden. Det befintliga regelverket för 



 

PROTOKOLL 2(4) 

RJLR2022/19 

 

0BProtokollsärenden §30-37 
Tid: 2022-06-21  09:30-14:00 

 

 

 Sign 

 

ersättningar kommer att kompletteras med en skrivning gällande 
ersättning för förrättningsarvoden för lekmannarevisorernas 
uppdrag. Parlamentariska nämnden önskar emotta revisorernas 
synpunkter på skrivelsen.  
 
Revisorerna diskuterar förslaget till skrivelse gällande 
förrättningsarvoden och lyfter nedanstående synpunkter:  
- Förutsättningarna för lekmannarevisionen ska vara transparanta 
och förutsättningarna för uppdraget ska tydligt förmedlas till 
lekmannarevisorerna vid början av mandatperioden.  
 - Region Jönköpings län bör eftersträva enhetlighet gällande 
arvoderingsprinicip för förlorad arbetsförtjänst och  arvode för 
lekmannarevisorernas uppdrag i bolag respektive stiftelser.  
- Förutsättning för ersättning för revisionsuppdrag i förening 
behöver klargöras. 
- I skrivelsen bör klargöras vad som gäller för hemarbete samt 
sammanträdesarvode.  
- För revisionsuppdrag i samordningsförbunden bör arvodering 
ske enligt  förbundsordning.  
 
Revisorerna beslutar  
 
– att uppdra åt revisionschefen att justera skrivelse enligt ovan 
samt att därefter sända denna till revisorerna för synpunkter samt 
godkännande.   

§34 
RJLR 
2022/2  

Kurser och konferenser 
– Erfarenheter från ERFA-konferens 2022, 1-2 juni 2022, 
Badhotellet Tranås AB, Tranås, Regionrevisorerna, Region 
Jönköpings län.  
 
Revisorerna diskuterar genomförandet av ERFA-konferens 2022. 
Konferensens tema ”Lekmannarevision” kommer att följas upp på 
ERFA-konferens 2023 som då arrangeras av Region 
Östergötland. Revisorerna föreslår att tid avsätts på revisorernas 
planeringsdagar 25-26 oktober 2022 för diskussioner rörande 
lekmannarevisionsuppdraget.  
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Revisorerna beslutar  
 
– att avsätta tid på revisorernas planeringsdagar 25-26 oktober 
2022 för fördjupade diskussioner rörande 
lekmannarevisionsuppdraget. 

§35 Inkommet  
Inga ärenden finns att behandla under inkommet.  

§36 Revisionsärenden 
Revisorerna behandlar revisionsärenden.  

§37 Övrigt  
Revisorerna diskuterar mötesformalia gällande fysiska och 
digitala sammanträden framåt.  
 
Revisionschefen uppdras att efterhöra med regionfullmäktiges 
presidium om policy gällande mötesformalia har antagits 
 
Revisorerna beslutar  
 
– att avsätta tid på revisorernas planeringsdagar 25-26 oktober 
2022 för diskussioner rörande mötesformalia framåt.  
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Vid protokollet 

Mia Suntila  

Justeras 

 

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