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Målen för SKYREV är:
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• Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en 

hög kvalitet.

• Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal 

revision.

• Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god 

revisionssed.

• Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas 

intressen. 
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SKYREV:s organisation

Föreningsstämma

Styrelsen Certifieringsnämnden

God sed-

kommittén

Informations-

kommittén

Utbildnings-

kommittén

Val-

beredning

Revisorer



Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen, 

bevakar föreningens intressen, 

handhar föreningens 

angelägenheter och beslutar på 

föreningens vägnar i alla ärenden, 

om inte annat föreskrivs i stadgarna.
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Styrelsen
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Ordförande Anneli Lagebro SLL

Vice ordf Pernilla Lihnell Deloitte

David Bäcker KPMG

Maria Lindgren Persson Stockholms stad

Johan Perols EY

Vilhelm Rundqvist VGR

Lena Salomon PWC



Styrelsen

Aktiviteter under verksamhetsåret 2017/2018

• Rundabordskonferens i dec 2017

• Arbetsgrupp SKYREV, SKL, och FAR för finansiell 

revision (KISA)

• GDPR – Dataskyddslagstiftning

- PUB-avtal

- Integritetspolicy

• Etiska riktlinjer – förslag till stämman (ersätter 

tidigare riktlinjer från 2003)
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God sed kommittén

Kommittén ska följa, 

dokumentera, utveckla och för 

föreningens räkning uttolka 

och uttala sig i frågor om god 

kommunal revisors- och 

revisionssed
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God sed kommittén
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Ordförande Per-Åke Brunström EY

Kjell Johansson              Landstinget Dalarna

Pär Sturesson PwC

Kristian Gunnarsson KPMG

Lisa Berlin Göteborgs stad

Caroline Nyman Norrköpings stad

Peter Söderman PwC
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God sed kommittén 

Aktiviteter under verksamhetsåret 

2017/2018

• ISA 580

• Omarbetade rekommendationer:
– Oberoende

– Projektplan

– Revisionsrapport

• Pågående arbeten
– Dokumentation, offentlighet och sekretess

– ISA 210

– Översyn av SKYREV:s dokumentstruktur och 

begreppsapparat

• Medverkan i ”KISA-utredning”
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God sed kommittén 

• Planerade (ej uppstartade) arbeten
– Digitalisering och uppdatering av ”Vägledning för 

verksamhetsrevision”

– Riskanalys

– Introduktion av revisionsprojekt

– Uttalanden om ändamålsenlighet, ekonomi och intern kontroll



Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs övergripande uppgift är 

att stödja och stimulera medlemmarnas 

kompetensutveckling 
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Utbildningskommittén
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Ordförande Eva Tency Nilsson Region Skåne

Eva Moe Västerbottens läns landsting

Erik Söderberg            VGR

Carl-Gustaf Folkeson PwC

Karin Selander Landstinget i Värmland



Utbildningskommittén

Aktiviteter under verksamhetsåret 2017/2018

• Utbildning i verksamhetsrevision

• Vidareutbildning i verksamhetsrevision

• Aktualitetsseminarier i samband med årsstämman

• Gemensam temadag tillsammans med KEF

• Kursinventering – kompletteringsutbildningar för 

certifiering
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Informationskommittén

Kommittén sköter drift och 

utveckling av föreningens 

hemsida. Kommittén arbetar 

med föreningens trycksaker, 

exempelvis normsamlingen, 

och informationsmaterial att 

användas vid mässor med 

mera.
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Informationskommittén
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Ordförande Maria Jäger PwC

Malin Westerberg Blom Västerbottens läns landsting

Teodora Heim Region Skåne/ Qualitarium

Webbmaster Ulf Rubensson Region Jämtland Härjedalen



Informationskommittén

Aktiviteter under verksamhetsåret 

2017/2018

• Hemsidan är uppdaterad och har ett nytt format som ska 

fungera bättre i smartphones och på läsplattor

• En digital normsamling har tagits fram under 2018 med länkar 

till lagtext och rekommendationer

• Normsamlingen är tillgänglig för alla, men länken till  

vägledningen i verksamhetsrevision är bara tillgänglig för 

medlemmar via inloggning till dina medlemsuppgifter

• Normsamlingen finns på hemsidan:

skyrev.se/kommunal-revision/normsamling
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Informationskommittén

Aktiviteter och planerat arbete

• Brev till alla förtroendevalda revisorer efter årsskiftet med 

information om yrket certifierad kommunal revisor

• Brev till upphandlingsenheterna med information om yrket

• Informationsmaterial uppdaterat

• Genomförd studentaktivitet i Lund under hösten 2017. En ny 

liknande aktivitet är inplanerad under hösten 2018

• Inplanerade aktiviteter i Umeå under hösten 2018

• Ytterligare informationsmöten på högskolor och universitet 

planeras under hösten 2018/våren 2019
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Certifieringsnämnden

Nämnden handlägger och 

beslutar om certifiering och 

omcertifiering
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Certifieringsnämnden
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Ordförande Jan-Åke Björklund Stockholm

Runo Axelsson Professor, Nordiska högskolan      

för folkhälsovetenskap

Lennart Frennemo Universitetslektor, Chalmers 

Rolf Solli Professor, Högskolan Borås

Torbjörn Tagesson Professor, Linköpings

Universitet. Kanslichef RKR

Helena Linde Förbundsjurist SKL. 

Ceritifieringsnämndens handläggare Ola Sabel (Maria Löfgren)



Certifieringsnämnden

Certifieringsregler och ansökan

• Regler och ansökningsblanketter för 

certifiering och fortsatt certifiering 

finns på SKYREV:s hemsida

• Frågor ställs till sekreteraren i CN; 

Ola Sabel; 

ola.sabel@bredband2.com, mobil 

0733 292689 
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Certifieringsnämnden

Statistik 2017/2018

• 3 möten i CN – sep, dec och april

• 18 nycertifieringar (16)

• 27 omcertifieringar (35)  

• 1 avslag (3) 

• 0 disciplinärenden (0)

• 194 certifierade (juni 2018) 

• 324 medlemmar i juni 2018 (325)
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Certifieringsnämnden

Aktuella frågor

• Korrekt information om fortbildning

• Komplettering/precisering av reglerna med avseende på ledigheter

• GDPR
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