
 

 

 

 

 

 

Protokoll från STAREVs  styrelsemöte 
 

Datum:  2020-12-02 

Plats:  Skypemöte 

Tid:  10.00 – 11.00 

 

Närvarande 

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

Tommy Svensson  Caroline Nyman Norrköpings kommun  

Kent Andersson  Ann-Marie Ek Malmö stad 
Ingwer Kliche  Andreas Eklund Borås stad 

Louise Rehn Winsborg  George Smidlund Region Skåne 

Irene Seth Anette Carlstedt Region Stockholm  

Birgitta Eriksson - Region Västra Götaland 

Thomas Wertén Nenus Jidah Region Jönköping 

Viveka Asproth Leif Gabrielsson Region Jämtland Härjedalen 
 

Frånvarande 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

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. Erfarenheter från granskningen av delårsrapport år 2020 

Samtliga ledamöter redogjorde för sina erfarenheter från granskningen av delårsrapport 

2020. Sammanfattningsvis visar prognoserna vad gäller ekonomi att utfallet inte blir så ne-

gativt som man kunde befara tidigare under året. Ersättningar från staten på grund av pan-

demin gör att prognoserna visar på en god ekonomi vid årets slut för flertalet. Däremot va-

rierade det i vilken omfattning revisorerna kunnat uttala sig om måluppfyllelsen. 

 

5. Årsmöte och konferens 2021  
Göteborgs stad är värdar för konferensen 2021. Årsmötet planeras av Stockholm stad som 

har ordförandeskapet. Cecilia Bokenstrand redogjorde för planerna gällande konferensen. 

Om det inte går att genomföra en fysisk konferens på grund av pandemin finns beredskap 

för detta. Då ställer man om och planerar för ett digitalt årsmöte och konferens. Detta på-

verkar då programmet som får justeras. Avbokning av lokaler måste ske senast den 22 ja-

nuari 2021 varför beslut måste tas innan dess. Styrelsen utsåg Irene och Thomas att fatta 

beslut i frågan med Cecilia Bokenstrand som föredragande tjänsteperson. 

 

Tillägg efter mötet: 

Irene, Thomas och Cecilia hade ett möte i januari 2021. Utifrån rådande läge gjordes be-

dömningen att det inte är realistiskt att planera för en fysisk konferens. Planeringen går 

därför vidare utifrån att det blir en digital konferens. Detta påverkar programmet som får 

justeras så att det blir något kortare och omvandlas till en endagsaktivitet den 25 maj istäl-

let för ”lunch till lunch”. Göteborgs stad återkommer med reviderat program.   

 

6. Granskning av säkerhetsklassad information 

Flera regioner och kommuner har i sin granskning kommit i kontakt med frågeställningar 

som rör granskning av säkerhetsklassad information. Flera hade erfarenhet från frågan 

bl.a. Borås, Göteborg, Norrköping, Malmö samt VGR. Områden som diskuterades var 

bl.a. säkerhetsprövning av revisorer, sakkunniga och ledamöter i exvis styrelser samt hur 

och var man ska förmedla granskningsresultatet. Stadsrevisionen i Göteborg har varit i 

kontakt med SÄPO och ställt ett antal frågor. Cecilia Bokenstrand förmedla svaret till öv-

riga i styrelsen.  

 

  



   

 

7.   Redovisning från respektive arbetsgrupp  

Kvalitetsgruppen arbetar bland annat med Starevs vägledning för kvalitetssäkring. Nuva-

rande vägledning beslutades av styrelsen 2013 och är i behov av översyn och uppdatering.  

 

Informationsgruppen har bland annat lyft behovet av att diskutera Starevs roll i förhål-

lande till SKRs revisionsdelegation, mm. Gruppen föreslår att styrelsen i någon form för 

kommunikation med delegationen.  

 

8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

9. Mötets avslutande 

Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet. 

 

 

 

 

Ulf Bourker Jacobsson  Maria Lindgren Persson 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 


