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Protokoll från styrelsemöte 
 

Datum: 2021-11-16 

Plats: Teamsmöte 

Tid: 09:00-10:00 

 

 

Närvarande: 

Förtroendevalda 

 

Tjänstemän 

 

Kommun/Region 

Bengt Bivall (ordf) 

Birgitta Eriksson 

Lars Riddervik 

 

Louise Rhen Winsborg 

Iréne Seth 

Sören Bertilsson 

 

Aina Modig Lindell 

 

 

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 Tjänstepersoner Kommun/region 

Eva-Karin Hamilton   Gävle kommun 

Kent Andersson   Malmö Stad  

  Cecilia Bokenstrand Göteborg Stad 

Ingela Wretling   Region Värmland 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

 Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

 

2. Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkänns. 

 

3. Föregående protokoll 

 Protokoll från föregående möte godkänns. 

 

Sedan januari 2021 har Eksjö kommun, Aneby kommun, Ydre kommun samt Höglandsför-

bundet ett gemensamt revisionskontor med en anställd revisionschef.  

Vid föregående möte informerade Bengt Bivall om att det finns intresse från de samver-

kande 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 ansö-

kan tas upp på STAREVS styrelsemöte i november. 

 

 Bengt har nu pratat med dem och de önskar ansöka om medlemskap i STAREV. 
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Beslut: Styrelsen bifaller ansökan om medlemskap i STAREV för det gemensamma revis-

ionskontoret för Eksjö kommun, Aneby kommun, Ydre kommun samt Höglandsförbundet. 

Bengt Bivall ringer Stig Andersson och hälsar dem välkomna som medlemmar i STAREV. 

 

  

4. Årsmöte och konferens 2022  

 

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. Utgångspunk-

ten är att det kommer bli en fysisk konferens. VGR har egen konferensverksamhet som re-

visionsenheten kan använda sig av. Konferens kommer att gå av stapeln på Scandic Opalen i 

Göteborg. Boende och middag är även förlagt på Scandic Opalen. Tre föreläsare är bokade, 

Anna Eklöf och Lotta Ricklander på SKR, Regionutvecklingsdirektören på VGR samt ex-

tern föreläsare angående oegentlighetsgranskning samt visselblåsarlagstiftning. 

Andra aktuella ämnen som diskuterats är cybersäkerhet, välfärdsbrott, tillitsbaserad styrning 

mm.  

 

 

5. Rapportering från respektive arbetsgrupp 

 

 Arbetsgruppen för information, opinion och utbildning  

 

På dagens möte kommer gruppen att prata om hemsidan samt vilken målgrupp som är 

STAREVs och hur STAREV ska locka dem. 

 

Arbetsgruppen för kvalitetssäkring i kommunal revision  

 

På dagens möte kommer rapporteras angående remissvaret till SKR avseende standarden för 

kommunal räkenskapsrevision. Två av revisionsdirektörerna har sammanfattat svaret som 

har överlämnats till Bengt Bivall och det har gått iväg till SKR. Det finns ännu ingen åter-

koppling från SKR. 

 

Vidare kommer gruppen diskutera ett eventuellt seminarium för styrelsen i april. 

 

6. Mötesplan 2022-2023 med förslag till mötesform  

  

 Vid styrelsens sammanträde den 15 september antog styrelsen mötesplan för 2021-2023. 

I samband med beslutet lyftes frågan om mötesform – digitala eller fysiska möten. Cecilia 

Bokenstrand fick i uppdrag att till dagens sammanträde återkomma med förslag avseende 

mötesform för styrelsens sammanträden 2022-2023. Förslaget har varit utskickat med kal-

lelsen.     

 

Fysiska möten föreslås ske i Stockholm. Vidare tyckte styrelsen att det var en bra fördelning 

mellan digitala och fysiska möten enligt förslaget. 
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2022: fredag 4 februari  kl 9 – digitalt 

            måndag 11 april kl 11 – Stockholm  

           tisdag 17 maj kl 9 – digitalt 

            torsdag 15 september kl 11 – Stockholm 

            onsdag 16 november kl 9 – digitalt 

 

2023: måndag 6 februari kl 9 – digitalt  

             torsdag 13 april kl 11 – Stockholm    

             tisdag 16 maj kl 9 – digitalt 

 

Beslut: Mötesplanen för 2022-2023 fastställs. 

 

 

 

7. Övriga frågor 

 

Iréne Seth informerar om att fullmäktiges presidium i Region Stockholm avser att utvärdera 

revisionen i Region Stockholm. Utvärderingen ska ske på övergripande nivå och ska genom-

föras av presidiet. Utvärderingen ska belysa vad som fungerar väl och mindre väl. Iréne Seth 

beskriver att det varit en lång diskussion med presidiet och att revisionen ställt sig frågande 

till varför utvärderingen genomförs. Revisionen genomför själva en utvärdering och det sker 

vart fjärde år.  

 

Utvärderingen kommer att ske med en ansats att jämföra med andra regioner. Iréne Seth vet 

inte när den ska genomföras, men lovar att höra av sig om de erhåller information om att nå-

got annat kontor kommer att ingå i jämförelsen. De påtalar dock att det kan vara så att utvär-

deraren tar direkt kontakt utan att revisionen för Region Stockholms känner till det. 

 

 

8. Kommande möte 

 Fredag 4 februari 2022 - Digitalt 

 

9. Mötets avslutande  

 Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 Bengt Bivall  Anna Stenberg  

 ordförande  sekreterare 


