Protokoll från styrelsemöte
Datum: 2022-04-11
Plats: Teamsmöte
Tid: 11:00-12:15

Närvarande:
Förtroendevalda
Bengt Bivall (ordf)
Birgitta Eriksson
Lars Riddervik
Kent Andersson
Louise Rhen Winsborg
Iréne Seth
Sören Bertilsson
Eva-Karin Hamilton
Frånvarande:
Förtroendevalda
Ingela Wretling
Aina Modig Lindell

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

Tjänstepersoner
Staffan Moberg

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

Kommun/Region
Region Värmland
Helsingborg Stad

1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

3.

Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte godkänns.

4.

Återkoppling avseende fråga till SKR om personuppgiftsansvar vid anlitande av
revisionsföretag
Styrelsen behandlade under våren 2021 ett ärende kopplat till behovet att klargöra hur man
bör se på gränsdragning avseende personuppgiftsansvar när ett kommunalt revisionskontor
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anlitar en fristående revisionsbyrå för att utföra granskning. Bakgrunden till behovet och
ärendet var att en entydig och normerande tolkning av dataskyddsförordningen inte finns
tillgänglig i frågan och olika aktörer har intagit delvis motstående ståndpunkter om vad som
ska antas gälla. Styrelsen har tillskrivit revisionsdelegationen i frågan. Revisionsdelegationen har överlämnat frågan till tjänstepersoner på SKR.
SKR har meddelat att man inte avser utreda frågan vidare. I mejl har man hänvisat till dialogmöten som förts med sakkunniga på revisionskontoret i Göteborg Stad. Sammanfattningsvis ger inte återkopplingen från SKR någon ytterligare vägledning utan bekräftar snarare den oklarhet som föranledde Starevs förfrågan.

5.

Rapportering från respektive arbetsgrupp
Arbetsgruppen för information, opinion och utbildning
Irene Seth återrapporterar från arbetsgruppens möte. Arbetsgruppen har diskuterat och
kompletterat de tidigare utsända förslagen till texter i årsberättelse för 2021-2022 samt i
verksamhetsplan för 2022-2023. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. Dagens möte blir
den nuvarande arbetsgruppens sista.
Cecilia Bokenstrand åtog sig vid mötet den 4 februari att undersöka möjligheterna att
göra det enklare att hitta STAREV:s hemsida vid sökningar på nätet. Efter att
kommunikationsansvarig på revisionskontoret i Göteborgs Stad sett över funktionaliteten
har träffsäkerheten ökat och Starev.se kommer upp först vid sökningar på ”Starev”.
Arbetsgruppen för kvalitetssäkring i kommunal revision
Bengt Bivall återrapporterar från arbetsgruppens möte. Arbetsgruppen har diskuterat och
kompletterat de tidigare utsända förslagen till texter i årsberättelse för 2021-2022 samt i
verksamhetsplan för 2022-2023. Styrelsen ställer sig bakom förslagen. Dagens möte blir
den nuvarande arbetsgruppens sista.
Eva-Karin Hamilton lyfter, i anslutning till att STAREV:s verksamhetsinriktning behandlas,
att det är angeläget att skapa intresse för uppdraget som förtroendevald revisor. Uppdraget är
komplicerat och STAREV kan bidra till att stärka de förtroendevalda revisorerna i deras
uppdrag.

6.

Årsmöte och konferens 2022
Årsmötet är bestämt till tisdagen den 24 maj kl 11:30. Förslag till dagordning för årsmötet
har varit utskickad. Styrelsen godkänner förslaget. Kallelse och handlingar ska enligt stadgarna skickas ut en månad i förväg. Ordföranden påminner vidare om att stadgarna föreskriver att ”Övriga frågor som ska beslutas på årsmötet ska skriftligen ha inkommit till sekreteraren senast två veckor före årsmötesförhandlingarna.”
Inbjudan och program till Starevkonferensen har skickats ut. Birgitta Eriksson och Anna
Stenberg berättar om programinnehållet samt påminner om att sista anmälningsdag är den
13 april. En påminnelse kommer att skickas ut till alla medlemskommuner/regioner.
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7.

Ansökan om medlemskap i STAREV
De förtroendevalda revisorerna i Östersund har inrättat ett revisionskontor med två anställda
yrkesrevisorer. En ansökan om medlemskap i STAREV har inkommit från Östersund.
Styrelsen enas om att godkänna ansökan och hälsar revisorerna i Östersunds kommun välkomna som medlem i STAREV.

8.

Övriga frågor
Irene Seth påminner om att styrelseledamöterna vid sitt senaste möte den 4 februari kom
överens om att dela med sig till varandra av enkäter som man genomför för att följa upp och
utvärdera revisionsuppdraget. Alla uppmanas att skicka sina enkäter till
Anette Carlstedt anette.carlstedt@regionstockholm.se

9.

Kommande möte
Nästa styrelsemöte är bestämt till tisdag den 17 maj kl 9. Mötet blir digitalt.

10. Mötets avslutande
Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.

Bengt Bivall
ordförande

Cecilia Bokenstrand
sekreterare
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