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Protokoll från STAREVs styrelsemöte 
 

Datum:  2018-04-20 

Plats:  Regionhuset Malmö, Dockplatsen, lokal Babord 

Tid:  11.00 – 12.30 

 

Närvarande 

Förtroendevalda Tjänstemän Kommun/Region/Landsting  

Lars-Erik Lövdén (Ordf.) George Smidlund Region Skåne 

Bosse Ringholm Maria Lindgren Persson Stockholms stad 

Lars Joakim Lundquist  Stockholms läns landsting (per telefon) 

Sten Dahlvid Fredrik Jerntorp  Malmö Stad 

Bert Öhlund Richard Norberg Västerbottens läns landsting (per telefon) 

Ann-Catrine Hjerdt Peter Alexandersson Linköpings kommun 

Mikael Gäfvert  Landstinget Västernorrland 

 

Frånvarande 

Lars Bergsten Christin Wrangstedt Göteborgs Stad 

 Anneli Lagebro Stockholms läns landsting 

Ulf Sjösten Vilhelm Rundquist Västra Götalandsregionen 

 Birgitta Arnberg Landstinget Västernorrland 

Carl-Olof Bengtsson  Växjö kommun 

 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes.  

 

3. Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte godkändes. 

 

4. Rapport från Bo Ringholms besök Oslo  

Bo Ringholm berättar om besöket i Oslo. Bland annat berördes att den kommunala revis-

ionen i Norge har goda erfarenheter av avtalssamverkan sedan flera år. Vidare informerade 

Bo att den kommunala självstyrelsen i Norge inte är lika långtgående som i Sverige. I 

norska kommuner har granskningar med utgångspunkt från ekonomisk brottslighet ge-

nomförts på senare tid. 

 

5. Överläggning med SKLs delegation  

Beslutades att Lars-Erik Lövdén och Bo Ringholm har överläggningar med SKLs delegat-

ion den 13 september 2018. Ämnen att diskutera; kommunal avtalssamverkan, anställ-

ningsmodell av revisionsdirektör samt eventuell konferens i gemensam regi med delegat-

ionen i höst om avtalssamverkan. 
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6. Proposition om kommunal avtalssamverkan (prop 2017/18-151) 

George Smidlund informerade kortfattat om propositionen. Beslutades att Bo Ringholm 

tar fram utkast till artikel från STAREV om vilka möjligheter som vidgas för att öka revis-

ionssamverkan genom propositionen. Utkastet skickas till styrelsen för information innan 

artikeln publiceras. Ej bestämt var artikeln kan publiceras. 

 

Beslutades vidare att tillsammans med SKLs revisionsdelegation arbeta fram en mall för 

hur kommuner, landsting och regioner praktiskt kan upprätta samverkansavtal för revision. 

 

7. Utkast årsberättelse 2017/18 

Ordförande föredrog utkast till årsberättelsen 2017/18. 

 

Beslutades att, med smärre justeringar, godkänna årsberättelse 2017/18 för framläggande 

på årsstämman 31 maj 2018. 

 

8. Utkast verksamhetsplan 2018/19 

Ordförande föredrog utkast till verksamhetsplan 2018/19. 

 

Beslutades att godkänna verksamhetsplan 2018/19 för fastställande på årsstämman 31 maj 

2018. 

 

9. Nästa sammanträde 30 maj 2018 

Beslutades att tiden för nästa möte den 30 maj ska vara klockan 1100-1200. Mötet kom-

mer att behandla ev övriga frågor som inkommit minst två veckor innan årsmötet. 

 

10. Presentation av preliminärt program på årsstämman den 30 – 31 maj 

Sten Dahlvid och Fredrik Jerntorp informerade om det preliminära programmet. Därefter 

övergripande diskussion. Beslutades att godkänna det preliminära programmet med föl-

jande tillägg:  

 

Dag 1: 

Grupparbete dag1 16.30-17.00 Göteborg informerar om ny hemsida. 

17.00-17.30 Region Skåne informerar om proposition om kommunal avtalssamverkan 

 

Dag 2 

Grupparbetet dag 2 

09.30-10.30 Hur uttrycker vi oss i revisionberättelser och revisionsrapporter 

 

Malmö stad uppdaterar programmet enligt ovan och skickar ut det slutliga programmet till 

STAREVs medlemmar. 
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11. Övriga frågor 

Mara Lindgren Persson avrapporterade om pågående arbete som arbetsgruppen för 

Kvalitetssäkring i kommunal revision har gjort med anledning av uppdraget att revidera 

STAREVs vägledning och checklista för kvalitetssäkring.  

 

12. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

Lars-Erik Lövdén  George Smidlund 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 


