
Varmt välkommen till 
Starevs årliga konferens 

och årsmöte 
som kommer att äga rum  

i Stockholm den 24-25 maj på 
World Trade Center

Årets tema är: 
En stark kommunal revision

Bosse Ringholm, ordförande i revisionen Stockholms stad och 
Olle Burell, kommunfullmäktiges ordförande, hälsar välkommen.

Program onsdag 24 maj 
Ankomstregistrering från kl 10.30. Kaffe och frukt finns att tillgå. 
11.30 Lunch
12.30 Välkommen!

Gustav Helgesson, makroekonom på Nordea 
Vad händer i ekonomin? Vilken utveckling kan vi förvänta oss? 

14:10 Vad kännetecknar en stark revision?

14.45  Ny standard för kommunal räkenskapsrevision

15.40  Stockholms stadshus 100 år

Lotta Ricklander, utvecklingsledare på SKR 
God revisionssed och framgångsfaktorer för en stark 
kommunal revision. 

Åsa Sandgren, redovisningsspecialist på revisionskontoret i 
Stockholms stad, beskriver vad den nya standarden innebär för 
den kommunala revisionen.

Ragnar Östbergs arkitektoniska mästerverk är sedan invigningen 
midsommarafton 1923 en älskad märkesbyggnad i Stockholm, 
mäktig och mystisk. Mats Hayen berättar utifrån sin bok 
"Vi som byggde Stadshuset" (2023).

12:45 Ekonomisk utblick

13:20 Kommunla utjämningssystemet

Henrik Berggren,  expert kommunalekonomisk utjämning 
Varför behövs ett system? Behov av reformering? Hur 
fungerar systemet i stora drag?

M/S Gustavsberg VII avgår från Nybrokajen kl. 18:00. 
Kvällen avslutas ca 22:00.

16.30  Dagens program avslutas

Incheckning på hotell och förflyttning till kvällsaktivitet.

17:45  Mingel och middag på M/S Gustafsberg VII



Gästföreläsare

Tomas Ries 
Docent och 
universitetslektor i 
säkerhet och strategi 
vid Försvarshögskolan

Henrik Berggren 
Expert kommunal-
ekonomisk 
utjämning

Lotta Ricklander 
Utvecklingsledare 
på SKR

10:45  Vart är världen på väg?
 Tomas Ries, docent Försvarshögskolan 
Risker och hot i samhället. Kan vi ta vår demokrati för given?

12.15  Tack - konferensen avslutas. 
12.30  Lunch

Gustav  Helgesson 
Makroekonomisk 
analytiker på Nordea

Outi Alestalo
Chef för Climate 
Change and 
Sustainability 
Services på E&Y

Program torsdag 25 maj 

08.30  Årsmöte - Starev

09:15  Hur står det till med kommunernas hållbarhetsarbete?
Outi Alestalo, chef för Climate Change and Sustainability 
Services på E&Y
Vad innebär hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och hur kan 
revisionen granska kommunens hållbarhetsarbete?

Mats Hayen
Historiker och 
forskningsledare vid 
Stockholms stadsarkiv

Åsa Sandgren 
Redovisningsspecialist 
på revisionskontoret i 
Stockholms stad

Årsmöte samt konstituerande styrelsemöte 




