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Svar på skrivelse angående Starevs hemsida vid årsmöte 2021 
 
Bakgrund 
En skrivelse angående STAREVs hemsida inkom till årsmötet 2021. Skrivelsen besvarades 
av styrelsen med Irene Seth som föredragande. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att inom 
ramen för föreningens informationsarbete diskutera hemsidans syfte samt vilka åtgärder som 
kan vidtas på kort och lång sikt bland annat vad gäller resurser för förvaltning och utveckling 
samt bättre tillgänglighet och tydlighet. 
 
Svar  
Informationsgruppen har under året sett över innehållet på webbplatsen.  
Aktuell information om STAREV:s verksamhet samt om kommunal revision finns på 
STAREV:s webbplats. Innan eventuellt större förändringar görs på webbplatsen behövs 
kunskap om besökare. Ett statistikverktyg för att mäta antalet besökare på webbplatsen har 
därför installerats vintern 2022. Sökbarheten har också förbättrats, vilket är ett arbete som 
måste ske kontinuerligt. 
 
Informationsgruppen har under året diskuterat hemsidans syfte, målgrupper och resursbehov. 
Ett syfte är att informera landets övriga regioner och kommuner om fördelar med att ha egna 
revisionskontor. Denna målgrupp når man dock inte primärt via STAREVs egen hemsida. 
Hemsidan är i första hand till för information till STAREVs medlemmar. För detta ändamål 
är bedömningen att den nuvarande ordningen - där den medlem som har ordförandeposten 
ansvarar för STAREVs hemsida - är tillräcklig. Inga resurser kommer därför att tillföras 
förvaltningen av hemsidan. 
 
Följande uppdrag ges till informationsgruppen genom verksamhetsplanen 2022: 
 

• Genom STAREV:s webbplats löpande informera om STAREV:s verksamhet samt 
publicera aktuell information om kommunal revision. Mäta besökare på webbplatsen 
samt säkerställa bättre sökträff då man söker efter STAREV på nätet.  

 
• Informationsgruppen ansvarar för att inför varje möte se över hemsidan och till 

aktuellt ansvarigt kontor framföra eventuellt behov av uppdateringar. Det kontor 
som ansvarar för hemsidan bör med viss regelbundenhet se över 
sökordsoptimeringen.  

 
 
//Irene Seth, ordförande informationsgruppen, på uppdrag av Starevs styrelse 
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