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ÅRSBERÄTTELSE
2017-2018 ÅRETS HÄNDELSER I STAREV MAJ 2017–MAJ 2018
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Lars-Erik Lövdén

Region Skåne

Vice ordförande
Bo Ringholm

Stockholms stad

Övriga ledamöter
Sten Dahlvid
Lars Bergsten
Lars Joakim Lundquist
Bert Öhlund
Ulf Sjösten
Ann-Cathrine Hjerdt
Mikael Gäfvert
Carl-Olof Bengtsson

Malmö stad
Göteborgs Stad
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsrevisionen
Linköping kommun
Landstinget Västernorrland
Växjö kommun

Sekreterare
Johan Rasmusson
Eva Tency Nilsson
George Smidlund

tom 170929 Region Skåne
tom 180221 Region Skåne
from 180222 Region Skåne

Följande protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret:
2017-05-31 i Malmö
2017-09-08 i Stockholm
2017-12-08 i Malmö
2018-04-20 i Malmö
2018-05-30 i Malmö
STAREV:s MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
Under året har STAREV haft 23 medlemmar
sju landsting; Landstinget Dalarna, Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Värmland, Landstinget
Sörmland, Landstinget Västernorrland, Stockholms läns landsting, Västerbottens läns landsting
sex regioner; Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Kronoberg,
Region Jämtland Härjedalen och Region Uppsala
och tio kommuner; Borås stad, Gävle kommun, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Höörs kommun,
Linköpings kommun, Malmö stad, Norrköpings kommun, Stockholms stad och Växjö kommun.
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STAREV bidrar till att öka kunskapen om den kommunala revisionen och framhålla betydelsen av en
revision som bygger på demokratiska principer. STAREV har därför utsett en arbetsgrupp som ska
medverka till att sprida information om revisionens roll och uppdrag till medborgare, fullmäktige,
politiska partier, granskade verksamheter och andra företrädare för offentlig verksamhet.
Arbetsgruppen för Information, opinion och utbildning har under året bestått av Göteborgs Stad, Malmö
Stad och Linköpings Stad och Växjö kommun. Ordförande har varit Lars Bergsten från Göteborgs Stad.
För att bidra till information och debatt om den kommunala revisionen har arbetsgruppen initierat
diskussioner i styrelsen om hur STAREV på bästa sätt kan delta i debatten om den kommunala
revisionen.
I syfte att sprida fördelarna med att vara medlem i STAREV och att ha ett eget kontor har företrädare för
arbetsgruppen under verksamhetsåret dels presenterat STAREV vid den primärkommunala
revisionskonferensen i Umeå 21-22 september 2017 och dels träffat revisorer från andra kommuner som
kan vara intresserade av att bli medlemmar. Under året har Höörs kommun blivit medlem i STAREV.
Arbetsgruppen har också tagit initiativ till en ny webbplats för STAREV. Den nya hemsidan kommer att
byggas ut successivt och är tänkt att ersätta den gamla från 2010 i samband med STAREVs årskonferens i
maj 2018.
Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision har under året bestått av Stockholms Stad,
Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Stockholms läns landsting, Sörmlands läns
landsting och Norrköpings kommun. Ordförande för gruppen har varit Bosse Ringholm från Stockholms
Stad.
Årskonferens
STAREV’s årskonferens 2017 hölls i Malmö den 30:e och 31:e maj i Malmö.
EXTERNA KONTAKTER
Bosse Ringholm har deltagit på NKRFs kontrollutvalgskonferens den 7-8 februari 2018.
ÖVRIGT
Kostnaden för deltagande i styrelsemöten, olika utbildningar/erfarenhetsutbyten för förtroendevalda och
tjänstemän med mera i STAREV’s regi har betalats av respektive revisionskontor.

För STAREVs styrelse
Lars-Erik Lövdén
Ordförande

