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ÅRSBERÄTTELSE
2019-2021 HÄNDELSER I STAREV MAJ 2019–MAJ 2021
När det nya verksamhetsåret startade i maj 2019 såg styrelsen fram emot ett verksamhetsår med
spännande uppdrag och aktiviteter. Under verksamhetsåret planerades bland annat för ett årsmöte och
konferens år 2020 med möjlighet för medlemmarna att träffas för erfarenhetsutbyte samt
kunskapsinhämtning. En bit in på 2020 blev det dock klart Sverige hade fått en pandemi vilket
medförde att årsmöte och konferens fick ställas in. Pandemin har också påverkat styrelsens möjlighet
till fysiska möten under 2020 och 2021. Under verksamhetsåret 2020/2021 har styrelsen fortsatt att
arbeta utifrån den verksamhetsplan som fastställdes vid årsmötet i maj 2019.
Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning:
Ordförande
Ulf Bourker Jacobsson

Stockholms stad

Vice ordförande
Bengt Bivall

Göteborgs stad

Övriga ledamöter
Louise Rehn Winsborg
Irene Seth
Tommy Svensson
Birgitta Eriksson
Thomas Werthén
Viveka Asproth
Ingwer Kliche
Kent Andersson

Sekreterare
Maria Lindgren Persson

Region Skåne
Region Stockholm
Norrköpings kommun
Region Västra Götaland
Region Jönköping
Region Jämtland Härjedalen
Borås stad
Malmö stad

Stockholm stad

Följande protokollförda styrelsemöten har hållits under verksamhetsåren:
2019-09-10, Stockholm
2019-11-07, Stockholm
2020-02-06, Telefon
2020-04-06, Telefon
2020-10-28, Skype
2020-12-02, Skype
2020-03-02, Skype
2020-04-12, Skype
2020-05-24, Skype
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STAREV:s MEDLEMMAR OCH ARBETSGRUPPER
Under perioden har STAREV haft 22 medlemmar.
12 regioner; Region Dalarna, Region Kalmar län, Region Värmland, Region Sörmland, Region
Västernorrland, Region Stockholm, Region Västerbottens, Region Skåne, Region Västra
Götaland, Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Jämtland Härjedalen och tio
kommuner; Borås stad, Gävle kommun, Göteborgs Stad, Helsingborgs stad, Höörs kommun,
Linköpings kommun, Malmö stad, Norrköpings kommun, Stockholms stad och Växjö kommun.
STAREV bidrar till att öka kunskapen om den kommunala revisionen och framhålla betydelsen av
en revision som bygger på demokratiska principer. STAREV har därför utsett en arbetsgrupp som
ska medverka till att sprida information om revisionens roll och uppdrag. Arbetsgruppen för
information, opinion och utbildning har bestått av Irene Seth Region Stockholm (sammankallande),
Ingwer Kliche Borås stad, Thomas Werthén Region Jönköping och Viveka Asproth Region Jämtland
Härjedalen.
Deltagarna i informationsgruppen var flertalet nya i STAREVs styrelse vid mandatperiodens
början i mitten av 2019. Informationsgruppen har därför diskuterat syftet med STAREV och hur
det påverkar gruppens arbete. Detta har även tagits upp i styrelsen för diskussion. Eftersom
STAREV är ett bland flera nätverk har en fråga varit hur arbetet ska avgränsas mot andra nätverk.
Befintliga revisionsnätverk utöver STAREV har därför kartlagts.
Styrelsens ordförande och vice ordförande hade under hösten 2019 ett möte med
revisionsdelegationen för utbyte och information om aktuella frågor. För fortsatt dialog bjöds
revisionsdelegationens ordförande och vice ordförande till STAREV:s styrelsemöte den 3 mars
2021. Vid mötet diskuterades bl.a. hur revisionsdelegationen och STAREV kan öka
informationsutbytet och därmed stärka varandras arbete.
Arbetsgruppen för Kvalitetssäkring i kommunal revision har bestått av Louise Rehn Winsborg, Region
Skåne (sammankallande), Bengt Bivall Göteborgs stad, Kent Andersson Malmö Stad, Tommy Svensson
Norrköpings kommun och Birgitta Eriksson Region Västra Götaland.
Under året har gruppen uppdaterat dokumentet ”Vägledning för kvalitetssäkring för STAREV” och
överlämnat till styrelsen för behandling. Vägledningen tas också upp på STAREVs årsmöte. Gruppen har
vidare anordnat ett kvalitetsseminarium som ägde rum digitalt den 1 oktober 2020, med fokus på
Coronans effekter på ekonomi och verksamhet i ett revisionellt perspektiv. Förutom samtal och
erfarenhetsutbyte innehöll programmet föreläsningar om Revisionen och Corona samt God ekonomisk
hushållning. Gruppen har även påbörjat kvalitetssäkring av processer för arbetet att ta fram
revisionsplaner.
Årskonferens
STAREV’s årskonferens 2019 hölls i Stockholm den 21 – 22 maj.
ÖVRIGT
Kostnaden för deltagande i styrelsemöten, olika utbildningar/erfarenhetsutbyten för förtroendevalda
och tjänstemän med mera i STAREV’s regi har betalats av respektive revisionskontor.

För STAREVs styrelse
Ulf Bourker Jacobsson
Ordförande

