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Varmt välkommen till 
STAREV:s årliga konferens och årsmöte 

som genomförs digitalt tisdagen den 25 maj 2021

Tema för årets konferens: 

Revision i takt med tid och omvärld

i samarbete med



INNEHÅLL

TID
25 maj 2021, kl. 09.00–ca 14.30. Därefter årsmöte för 
 föreningen och ett  konstituerande styrelsemöte.
Konferensen genomförs digitalt i Teams och en länk skickas ut 
till anmälda några dagar i förväg.

AVGIFT
700 kr exkl. moms per deltagare. Faktureras i efterhand av 
Göteborgs regionens kommunalförbund som hjälper till med 
administrationen.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta kurs@ goteborgsregionen.se

Revision i takt med tid och omvärld 

09.30  Välkommen!
 Starevs ordförande och Stadsrevisionen i Göteborgs 

Stad hälsar välkommen.
 Kort presentation av konferensens upplägg. 

09.45 Välfärdsbrott, otillåten påverkan och korruption
 Hur kan organisationer arbeta för att förebygga 

välfärdsbrott? På vilka sätt kan man förhindra 
och skydda medarbetare mot otillåten påverkan? 
Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterar 

 erfarenheter från forskningen.
 Johanna Skinnari, utredare Brå 

11.00 Paus
11.15 Aktuella frågor inom kommunal revision
 Lotta Ricklander, utvecklingsledare inom SKR

12.00 Lunch
13.00 ”Extra Allt” 
 Hur många värdegrunder och handlingsplaner tål 

 Sverige? I spåren av nya lagar, samhällets förbättrings
iver och värdegrundsprat följer en jäsande adminis
tration. Ofta blir vad som lanseras som lösningar på 
problem i själva verket orsak till eller förstärkare av 
problem.

 Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds 
universitet

14.15 Tack! 
 Starevs ordförande avslutar konferensen. 

14.30  Årsmöte STAREV enligt särskild agenda 
 (Stockholms stad ansvariga)

15.15 Konstituerande styrelsemöte STAREV

Gästföreläsare
Johanna Skinnari 
Biträdande enhetschef och utredare vid 
Brottsförebyggande rådet, enheten för 
forskning om ekonomisk och organiserad 
brottslighet. Brottsförebyggande rådet 
verkar för att minska brottsligheten och 
öka tryggheten i samhället.

Lotta Ricklander 
Utvecklingsledare vid Sveriges Kommu-
ner och Regioner. SKR har i uppdrag att 
bevaka och stärka utvecklingen av den 
kommunala revisionen samt ge stöd till 
medlemmarna.

Mats Alvesson 
Professor i arbetsorganisation och 
ledarskap vid Ekonomihögskolan, Lunds 
universitet. Mats har bland annat skrivit 
Tomhetens triumf (Atlas, 2011) och Extra 
allt!: när samhälls- och människoförbätt-
randet slår tillbaka (Fri Tanke 2019).

SISTA ANMÄLNINGSDAG
Torsdag 13 maj 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista 
anmälningsdagen debiteras full avgift. 
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.

UPPLYSNINGAR OM INNEHÅLLET
Cecilia Locksén, 
cecilia.locksen@stadsrevisionen.goteborg.se

När du anmäler dig till en kurs eller konferens registre-
ras dina personuppgifter i våra administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.
goteborgsregionen.se/integritetspolicy

i samarbete med

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11160

