
  

Nyhetsbrev november 2020 
 

När jag skrev det senaste nyhetsbrevet i maj i år tänkte jag, liksom säkert många med mig, 

att läget i pandemin på något sätt skulle stabiliseras till hösten. Nu verkar vi istället vara på 

väg in i en andra våg och kan bara försöka förhålla oss till att vi inte vet när det tar slut och 

när det ”nya normala” tar vid.  

 

Självklart har även arbetet i vår gemensamma branschorganisation påverkats, bland annat 

med uppskjutna och digitaliserade utbildningar. En del har dock rullat på. Här kommer 

därför lite information om läget. 

Rekommendation och vägledning om revisionsdokumentation 
Arbetet med att se över rekommendation nr 1 Dokumentation av verksamhetsrevision och 

ta fram en vägledning till denna är nu klart. Rekommendationen och vägledningen finns 

utlagda på SKYREV:s webbplats.  

 

Syftet med rekommendationen är att ge grundläggande information om hur viktiga 

principer om dokumentation i verksamhetsrevision ska hanteras samt redogöra för 

förhållningssätt till offentlighetsprincipen och personuppgiftsbehandling. I vägledningen 

ges kompletterande information om hur detta bör hanteras. 

Nya regler för certifiering och omcertifiering 
Även översynen av certifieringsreglerna är klar och ska beslutas på SKYREV:s årsstämma. 

Styrelsens förslag hittar du bland handlingarna till årsmötet (se länk nedan). 

 

Om de nya reglerna beslutas av årsstämman kommer de att träda i kraft den 1 januari 2021. 

Certifieringsnämnden kommer att tillämpa dessa första gången i ansökningar som lämnas 

in i mars 2021. Övergångsregler kommer dock att gälla för kraven på grundutbildning fram 

till och med sista ansökningstillfället 2023.  

Digitalt årsmöte 2019/2020 
Förberedelserna inför firandet av SKYREV 20 år i samband med årsstämman i september 

hade kommit en bra bit på väg när coronapandemin satte stopp. Först ville vi försöka att 

bara skjuta på det till i november. I augusti beslutade dock styrelsen att släppa tanken på att 

ses fysiskt och planerade istället om till ett digitalt årsmöte.  

 

Inbjudan och program har gått ut till årsstämman som genomförs den 19 november 2020. 

Du anmäler dig på vår webbplats senast den 16 november och där hittar du också mer 

detaljer om programmet som även innehåller två föreläsningar. Dagordning och 

handlingarna till årsmötet finns också på webbplatsen.  

 

Övriga aktiviteter  
 

• Vidareutbildningen i verksamhetsrevision genomförs den 17 november.  

• Grundutbildningen i verksamhetsrevision är framflyttad till den 6–7 maj 2021. 

https://skyrev.se/wp-content/uploads/2020/11/20201026-Rekommendation-1-beslutad-26-okt-2020.pdf
https://skyrev.se/wp-content/uploads/2020/11/20201026-Vagledning-dokumentation-i-verksamhetsrevision-beslutad-2020-10-26.pdf
https://skyrev.se/wp-content/uploads/2020/11/20201026-Vagledning-dokumentation-i-verksamhetsrevision-beslutad-2020-10-26.pdf
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• I samverkan med KEF anordnas även två temadagar: 

o Räkenskapssammandraget för revisorer den 10 november 

o Aktuella redovisningsfrågor för sakkunniga den 26 november 

 

Anmälan till alla aktiviteter görs på vår webbplats.  

 

 

Vi ses på årsmötet! 

 

 

Anneli Lagebro 

ordförande 

 


