
  
 
 
 
 

Protokoll från STAREVs styrelsemöte 
 
Datum: 2021-09-15  
Plats: Teamsmöte  
Tid: 09:00-10:00  
 
Närvarande: 
Förtroendevalda 

 
Tjänstemän 

 
Kommun/Region 

Bengt Bivall (ordf) 
Birgitta Eriksson 
Bo Ringholm (ers) 
---- 
Louise Rhen Winsborg 
Iréne Seth 
Sören Bertilsson 
Ingela Wretling 
Aina Modig Lindell 
Eva-Karin Hamilton 

Cecilia Bokenstrand 
Anna Stenberg 
Maria Lindgren Persson 
Ann-Mari Ek 
Georg Smidlund 
Anette Carlstedt 
Kjell I Johansson 
Karin Selander 
Staffan Moberg 
Gunilla Beckman Ljung 

Göteborg Stad 
Västra Götalandsregionen 
Stockholm Stad 
Malmö Stad 
Region Skåne 
Region Stockholm 
Region Dalarna 
Region Värmland 
Helsingborg Stad 
Gävle kommun 

 
Frånvarande:   
Förtroendevalda 

 
Tjänstemän 

 
Kommun/Region 

Ulf Bourker Jacobsson 
Kent Andersson 

 Stockholms Stad 
Malmö Stad 

  
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 
2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 
 

3. Föregående protokoll 
Protokoll från föregående möte godkänns. 
 

4. Förfrågningar om medlemskap i STAREV 
Medlemskap i STAREV är öppet för kommuner, landsting och regioner som har eget 
revisionskontor med anställd personal. Medlemskap är också möjligt för kommuner, landsting 
och regioner som ingått avtal om revisionssamverkan med anställd personal där gemensam 
finansiering av sakkunnigt biträde ingår som en del. 
 
Sedan januari 2021 har Eksjö kommun, Aneby kommun, Ydre kommun samt 
Höglandsförbundet ett gemensamt revisionskontor med en anställd revisionschef.  
 
Bengt Bivall informerar om att det finns intresse från de samverkande parterna att bli 
medlemmar i STAREV. De har för avsikt att ta ett gemensamt beslut i frågan den 16 
september. Under förutsättning att samtliga ställer sig positiva kan deras ansökan tas upp på 
STAREVS kommande styrelsemöte i november.  
 
Revisionens ordförande i Växjö kommun har varit i kontakt med Cecilia Bokenstrand och 
informerat om att Växjö inte längre uppfyller villkoren för medlemskap. Sedan en tid tillbaka 
har man inte längre har någon egen personal utan har valt att upphandla all revision.  
 



  
 
 
 

Enligt STAREV:s stadgar upphör medlemskapet året efter att förutsättningarna för medlem-
skap inte längre föreligger. Detta innebär att Växjös utträde formellt gäller från 2022-01-01. 
 
Höörs kommun har tidigare varit medlem i STAREV. Medlemskapet upphörde för ett par år 
sedan i och med att den revisorstjänst som man haft på halvtid blev vakant. Dock fanns en 
ambition om att kunna återbesätta tjänsten eller hitta samverkanslösningar med andra 
kommuner kring gemensam personal.  
 
Vid styrelsemötet den 25 maj 2021 åtog sig Bengt Bivall att efterhöra hur det gått. Bengt 
återrapporterar från samtal med revisionens ordförande i Höör att läget är oförändrat. 
Medlemskap är alltså inte aktuellt. 
 

5. Återkoppling avseende STAREV:s hemställan till SKR:s revisionsdelegation i fråga om 
personuppgiftsansvar 
Den 17 juni hade Revisionsdelegationen sammanträde och tog upp den hemställan som 
skickats in från STAREV, daterad den 2 juni 2021.  
 
Revisionsdelegationen beslutade att notera informationen samt att svara STAREV och 
informera att SKR avser att utreda frågan vidare. Detta kommer att genomföras inom 
avdelningen för ekonomi och styrning i samverkan med den juridiska avdelningen inom 
SKR:s kansli.  
 

6. Remiss – Utkast Standard för kommunal räkenskapsrevision  
STAREV har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Utkast till Standard för kommunal 
räkenskapsrevision. Det är SKR, Skyrev och FAR som gemensamt arbetat fram förslaget och 
står som avsändare. Remissvar önskas senast den 15 oktober 2021. 
 
Styrelsen diskuterar möjligheten att lämna synpunkter. Det finns en samsyn kring att 
standarden i första hand har bäring på yrkesrevisorernas arbete och i mindre grad berör de 
förtroendevalda revisorerna. Samtidigt är det angeläget att STAREV tar till vara möjligheten 
att lämna remissvar. Det ingår i STAREV:s verksamhetsplan att följa de nationella utrednings- 
och beslutsprocesserna och framföra STAREV:s intressen.  
 
Styrelsen enas om att lämna ett kortfattat remissvar. På förslag från ordföranden får arbets-
gruppen för kvalitetssäkring i uppdrag att utarbeta ett förslag till remissvar som hela styrelsen 
därefter får möjlighet att lämna synpunkter på.   
 

7. Kommande konferens och årsmöte 24-25 maj 2022 
Erfarenheter 2021 
Bengt Bivall kommenterar kort utvärderingen av konferensen den 25 maj 2021. 118 personer 
deltog på konferensen varav 64 (54%) besvarade enkäten. Resultaten är genomgående 
positiva.  
 
Cecilia Bokenstrand informerar om att konferensen 2021 gett ett överskott om ca 16 000 
kronor. Ett förslag är att överskottet används för finansiering av nästa års Starevkonferens 
samt att en mindre del (ca 500 kronor) används för webbsupport av STAREV:s hemsida. 
 
Styrelsen ställer sig bakom förslaget. 

 
Innehåll konferens 2022 
Det är Västra Götalandsregionen som står som värdar för 2022 års konferens och årsmöte.  
Birgitta Eriksson och Anna Stenberg informerar om planeringen så här långt. Utgångspunkten 
är att det kommer bli en fysisk konferens. VGR har egen konferensverksamhet som 
revisionsenheten kan använda sig av. Vad gäller innehåll kommer SKR:s utvecklingsledare för 



  
 
 
 

kommunal revision att bjudas in. I övrigt är ännu inget bestämt. Aktuella ämnen som 
diskuterats är cybersäkerhet, välfärdsbrott, tillitsbaserad styrning mm. Det är viktigt att det 
finns delaktighet i planeringsprocessen och Anna uppmanar alla som vill att komma in med 
förslag på innehåll.  
 
Ett medskick från styrelsen är att det är viktigt att ge utrymme för erfarenhetsutbyte och 
diskussioner i mindre grupper.   

 
8. Mötesplan 2021-2023 

Förslag till mötesplan för styrelsens sammanträden 2021-2023 har varit utskickad.  
 
Föreslagna datum och mötesfrekvens godkänns med kompletteringen att ett konstituerande 
styrelsemöte bör hållas i anslutning till årsmötet 2023.  
 
Frågan om mötesform – digitala eller fysiska möten – lyfts upp för diskussion. Erfarenheten är 
att digitala möten fungerar väl och är tidsbesparande. Även sedan restriktionerna lättat bör 
merparten styrelsemöten därför ske digitalt. Det är samtidigt önskvärt att ett par möten per år 
är fysiska.  
 
Cecilia Bokenstrand får i uppdrag att till mötet den 16 november återkomma med förslag 
avseende mötesform för styrelsens sammanträden 2021-2023.    
 

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
10. Mötet avslutande 

Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 
 

 
 
 
Bengt Bivall Cecilia Bokenstrand 
Ordförande Sekreterare 
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