
 

 

 

 

 

 

Protokoll från STAREVs  styrelsemöte 
 

Datum:  2019-11-07 

Plats:  Stockholms stads revisionskontor, Hantverkargatan 3D 

 

Tid:  11.00-12.30 

 

Närvarande 

Förtroendevalda Tjänstemän Kommun/Region 
Ulf Bourker Jacobsson Maria Lindgren Persson Stockholms stad 
Bengt Bivall Cecilia Bokenstrand Göteborgs stad  

Louise Rehn Winsborg George Smidlund (tel) Region Skåne  

Irene Seth Anette Carlstedt Region Stockholm  

Tommy Svensson  - Norrköpings kommun  

Birgitta Eriksson - Region Västra Götaland 

Thomas Wertén Nenus Jidah Region Jönköping 

Viveka Asproth - Region Jämtland Härjedalen 
 

 

Frånvarande 

 

  

 

 

  

Caroline Nyman Norrköpings kommun 

Leif Gabrielsson Region Jämtland Härjedalen 

Ingwer Kliche Borås stad 

Andreas Ekelund Borås stad 

Kent Andersson Malmö stad 

Ann-Marie Ek Malmö stad 

Vilhelm Rundquist Region Västra Götaland 



   

 
  

 

1. Mötet öppnas 

Mötet öppnades av ordföranden. 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna 

 

4. Verksamhetsåret 2019/2020  

Styrelsen förde en diskussion utifrån verksamhetsplanen och om viktiga frågor för Starevs 

styrelse. Även arbetsgruppernas uppdrag diskuterades. I diskussionen framhölls att Starev 

vill bidra till att stärka den kommunala revisionen. Det kan bland annat ske genom att ge-

nom erfarenhetsutbyte, mm. med kommuner och regioner utanför Starevkretsen. I samtalet 

framkom att det finns ett antal regionala revisionsnätverk. Ordförande i kvalitetsgruppen 

åtog sig att göra en sammanställning. Övriga styrelsemedlemmar ombads skicka in kända 

nätverk till revisionschefen i Region Skåne. 

 

Även information lyftes som ett viktigt område för Starev att arbeta med. Det gäller bland 

annat att fånga upp och informera de regioner och kommuner som inte är medlemmar. Där 

kan kartläggningen av befintliga revisionsnätverk vara ett bra underlag för hur man ska nå 

ut. Det handlar också om att informera nämnder och styrelser om revisionens ansvar, 

m.m.. Några goda exempel på broschyrer lyftes fram under mötet.  

 

5. Årsmötet och konferens 2020 

Den 26-27 maj 2020 genomförs årsmöte och årskonferens i Stockholm. Det är Stockholm 

stad som är arrangörer. Maria Lindgren Persson redogjord för förslag till program. Försla-

get diskuterades och synpunkter lämnades. Bland annat framfördes att det med fördel kan 

vara färre programpunkter vilket ger utrymme för att fördjupa sig mer. Programmet tas 

upp för slutlig avstämning vid styrelsemötet den 6 februari 2020. 

 

6. Återkoppling från dialog med SKLs delegation  

Ordförande och vice ordförande träffade SKLs revisionsdelegation den 24 oktober 2019. 

Ordförande och vice ordförande redovisade vilka frågor som behandlats under mötet. Det 

handlade bland annat om Starevs uppdrag, avtalssamverkan samt arbetet med standard för 

redovisningsrevision. Arbetet med standarden sker i samverkan mellan SKL, Skyrev och 

FAR. 

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 



   

8. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson  Maria Lindgren Persson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 


