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Protokoll från Styrelsemöte i SKYREV
Deltagande:

Vilhelm Rundquist (ordförande), Lena Joelsson (v ordförande),
Anita Agefjäll, Magnus Larsson, Anneli Lagebro, Maria Lindgren
Persson

Plats:

Stockholms stads revisionskontor

Tid:

2016-08-29, kl. 10.15 – 14.00

§ 43

Mötets öppnande samt val av sekreterare och justeringsman
Ordförande öppnade mötet. Till sekreterare valdes Lena Joelsson. Anita
Agefjäll valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 44

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg: Möte med revisorsnämnden.

§ 45

Protokoll från föregående möte
Synpunkter framfördes på förslaget till protokoll som skickats ut men ännu
inte justerats. Föreslagna ändringar görs varefter protokollet lades till
handlingarna.

§ 46

Anmälningsärenden
1. Ekonomi
Det fanns inga kommentarer till den ekonomiska rapporten som sändes ut
med handlingarna inför mötet. Synpunkter på redovisningen av
utbildningskostnader och intäkter har framförts till Föreningshuset och
kommer att beaktas kommande verksamhetsår.
2. Kommittéerna rapport från kontaktpersonerna
Informationskommittén har färdigställt vägledningen i verksamhetsrevision
som nu är tryckt och kommer användas vid grundutbildningen i
verksamhetsrevision som startar inom kort.
Utbildningskommittén har genomfört utbildningen i verksamhetsrevision
steg 2 med inriktning på kommunal juridik. Utvärderingen visar att flertalet
deltagare var nöjda. Omgång 2 startar i slutet av september. Den har mötts
med stort intresse och är fulltecknad.

ADRESS:
Sveriges Kommunala
Yrkesrevisorer
Box 3354
103 67 STOCKHOLM
E-POST:
info@skyrev.se

3. Kommittéernas sammansättning
Informationskommittén behöver en ny ledamot då en slutat. Ordförande i
utbildningskommittén ska förhöra sig om ledamöterna vill vara kvar och
inom kort återkoppla Maria Lindgren Persson. Certifieringsnämndens
ledamöter är intresserade av att fortsätta sitt uppdrag. Lena Joelsson
kontaktar Pernilla Lihnell som är kontaktperson gentemot God sed
kommittén och ber henne stämma av ifall ledamöterna vill fortsätta sina
uppdrag.

TEL:
Ordförande
076-7808506
V Ordförande
08 – 520 596 68
www.skyrev.se

4. Inkomna frågor från icke medlemmar
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Ordförande berättade att det kommer in frågor av olika slag från
personer som inte är medlemmar. Ordförande hanterar dem och
stämmer vid behov av med vice ordförande.
§ 47

Beslutsärenden
1. Remissvar
Anneli Lagebro redogjorde för förslaget till remissvar vilket fastställdes.
Ordförande undertecknar svaret och skickar det.
2. God sed kommitténs förslag till ändringar i rekommendationer
Synpunkter framfördes på rekommendation 3 och 4 samt vägledning 4 som
styrelsen ställde sig bakom. Ordförande återkopplar synpunkterna till god
sed kommittén.
Språket i rekommendationerna diskuterades samt möjligheten att använda
medel för att få dem språkgranskade av en extern resurs. Ordförande
kontaktar Bo Basun för kontaktuppgifter till person som tidigare engagerats
för detta ändamål.
Begreppen ”bör”, ”kan” och ”ska” diskuterades. Styrelsen var enig om att
begreppet ”ska” är det som ska tillämpas.

§ 48

Föreningsstämma och konferens
A Föreningsstämma – genomgång av underlag inför stämman
Utsända handlingar gicks igenom av ordförande. Handlingarna publiceras
inom kort på hemsidan. Revisorerna har fått underlag från Föreningshuset
för sin granskning. Styrelsen gick igenom årsredovisningen och
undertecknade densamma. Den underskrivna årsredovisningen skickas till
revisorerna.
B Konferens
Program för konferensen finns på hemsidan och hedersmedlemmarna är
inbjudna.

§ 49

Besök från SKL
Anna Eklöf berättade om det pågående arbetet med att utveckla den
grundläggande granskningen. En skrift är på väg att tas fram och
utbildning planeras i december. Skriften ska baseras på en ”normalkommun”
d.v.s. en mellanstor kommun med sakkunnig från byrå som idag lägger stor
vikt vid fördjupade granskningar.
Pilotprojektet i Östergötland visar hur olika den grundläggande granskningen
genomförs bland de deltagande organisationerna varför det blir mycket
diskussioner och insikter för deltagarna.
SKL genomför dialoger med fullmäktigeledamöter, vilka uppskattas.
Samtalen ger en större insikt om revisionens betydelse och hur
granskningsresultatet kan användas mer aktivt.
Per-Åke Brunström, ordförande i god sed-kommittén, har kontinuerlig dialog
med SKLs medarbetare och följer arbetet. I ett senare skede kommer
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SKYREV ta ställning till om den skrift som SKL tar fram ska kompletteras
med en skrift för yrkesrevisorns arbete.
Karin Tengdelius berättade att SKL uppmuntrar revisorerna att ha en dialog
med revisorer i samma geografiska område och som därmed är berörda av
de planerade regionerna. SKL ser att regionerna framgent kan bli starka
utvecklingsnav för revisionen i kommunerna inom regionen.
SKL kommer i likhet med SKYREV lämna remissvar på förslaget till ny
redovisningslag. Anneli Lagebro berättade kort om SKYREVs svar. Karin
Tengdelius berättade kortfattat om förslaget till svar som utarbetats inom
SKL och som ska behandlas i SKLs styrelse inom kort.
Karin Tengdelius berättade om det möte Karin och Håkan Sörman haft med
Per Johansson, generaldirektör på Revisorsnämnden. Han vill bidra till att
stärka tilliten och förtroendet för revisionen i offentlig sektor. Företrädare för
SKYREV träffar Per Johansson i eftermiddag och kommer informera SKL om
vad som behandlas på mötet.
Maria Lindgren Persson påtalade att många kommuner inte har aktuell
information om revisionens granskningar på sin hemsida. Detta är
något som SKL påtalar när de möter revisorerna i olika sammanhang.
§ 50

Frågor att lyfta vid strategimötet
Som tidigare år ska styrelsens och kommittéernas uppdrag diskuteras på
strategimöte 24-25 oktober. Samspelet mellan styrelsen och kommittéerna
behandlas då det kan finnas behov av att förtydliga roller och ansvar. En
utblick ska göras med utgångspunkt från de underlag som kommittéerna ska
få i uppdrag att ta fram. Uppdragen förmedlas efter det konstituerande
styrelsemötet den 19 september. En dokumentationsmall för arbetet ska tas
fram.

§ 51

Övriga frågor
Vilhelm Rundquist och Anita Agefjäll träffar Revisorsnämndens nya
generaldirektör kl. 16.30 idag då den senare bjudit in till möte.

§ 52

Mötets avslutande
Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.

Vid protokollet

Lena Joelsson
Justeras

Vilhelm Rundquist

Anita Agefjäll

