
 

 

 

 

 

 

Protokoll från STAREVs  styrelsemöte 
 

Datum:  2020-04-06 

Plats:  Telefonmöte 

Tid:  10.00 – 10.40 

 

Närvarande 

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

Irene Seth Anette Carlstedt Region Stockholm  

Tommy Svensson  Caroline Nyman Norrköpings kommun  

Birgitta Eriksson - Region Västra Götaland 

Thomas Wertén Nenus Jidah Region Jönköping 

Viveka Asproth Leif Gabrielsson Region Jämtland Härjedalen 

Kent Andersson  Ann-Marie Ek Malmö stad
 

Frånvarande 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Vilhelm Rundquist Region Västra Götaland 

Louise Rehn Winsborg Region Skåne 

George Smidlund Region Skåne  

Ingwer Kliche  Borås stad 

Andreas Ekelund Borås stad 



   

 
  

 

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. Årsmöte och konferens 2020  
Med anledning av pågående pandemi är det inte längre möjligt att genomföra planerat års-

möte 2020 med konferens. Årsmöte och konferens ställs därför in. Styrelsen diskuterade 

möjligheterna att genomföra ett årsmöte under år 2020 men beslutade sig för att genom-

föra nästa årsmöte våren 2021. 

 

Stockholm stad arbetar för minimera kostnaderna som uppstår trots att konferensen ställs 

in. Kostnaderna fördelas mellan samtliga Starev-medlemmar enligt samma principer som 

gäller vid fördelning av för Starev gemensamma kostnader i övrigt. 

 

Vid årsmötet 2019 fastställdes en verksamhetsplan för 2019/2020. Styrelsen beslutade sig 

för att även under 2020/2021 arbeta utifrån planen då den fortfarande bedömdes som aktu-

ell och relevant för det fortsatta arbetet. 

 

5. Årsmöte och konferens 2021 - Värdar 

Göteborgs stad har erbjudit sig att vara värdar för årsmöte och konferens 2021. Region 

Stockholm var värdar för årsmötet 2019 varför det kan vara bra att variera geografisk plats 

för årsmötet. Om styrelsen så beslutar kan Stockholms stad vara värdar år 2022 istället för 

den inställda konferensen år 2020.  

 

Styrelsen beslutade att Göteborgs stad är värdar för årsmöte och konferens år 2021. 

 

6.   Redovisning från respektive arbetsgrupp  

I informationsgruppen har arbetet bland annat handlat om frågor kring syftet med Starev.  

Frågor som arbetsgruppen har lyft i styrelsen är bland annat Starevs roll i förhållande till 

SKRs revisionsdelegation. Finns risk för dubbelarbete, mm? Styrelsen konstaterade att in-

formationsgruppen lyfte frågor som är viktiga att diskutera och inför detta möte hade Ma-

ria Lindgren Persson åtagit sig att kontakta SKR för dialog kring revisionsdelegationens 

respektive Starevs roller, vilket hon också gjort. Sammanfattningsvis framkom i samtalet 

med SKR att det finns ett värde i att både Starev och revisionsdelegationen finns och att 

båda arbetar för att stärka den kommunala revisionen. Men för Starevs del handlar det 

också om att i sitt arbete utgå från vad som är unikt för Starev, vilket bland annat är att 

samtliga medlemmar har egna revisionskontor.  



   

Vidare fördes på styrelsemötet en kort diskussion kring om att bli fler medlemmar och vad 

som gäller för medlemskap. 

 

Bengt Bivall redogjorde kort för kvalitetsgruppensarbete. Han informerade bland annat om 

gruppen planerar för ett revisionsseminarium under hösten. Det är planerat att äga rum den 

1 okt 2020. Om det skulle bli ett fysiskt seminarium eller digitalt var inte beslutat. Styrel-

sen ansåg att det var ett bra förslag att genomföra denna aktivitet. 
  

7. Tidplan för styrelsemöten 2020/2021 

Ordföranden återkommer med förslag till sammanträdestider under hösten. 

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson  Maria Lindgren Persson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 


