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Granskning - Uppföljande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - 

Energikontor Norr AB 

Jag, av Region Norrbotten utsedd lekmannarevisor i bolaget, har genomfört en uppföljande 

granskning av 2020 års fördjupade granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

bolaget. Syftet med årets granskning har varit att pröva om styrelsen för Energikontor Norr 

AB vidtagit tillräckliga åtgärder/haft en tillräcklig intern kontroll utifrån föregående 

granskning. I min granskning har jag biträtts av sakkunniga från PwC. 

Utifrån genomförd granskning är min samlade bedömning: 

- att styrelsen för Energikontor Norr AB inte helt vidtagit tillräckliga åtgärder/haft 

en tillräcklig intern kontroll utifrån föregående granskning. 

Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnas följande 

rekommendationer: 

- Att styrelsen, när denne behandlar frågor som rör arbetsmiljöarbetet (dvs erhåller 

information, fattar beslut om åtgärder, tar del av dokumentation som exempelvis 

resultat från medarbetarundersökningar mm) tydligt dokumenterar detta under den 

särskilda punkt på dagordningen för arbetsmiljö som styrelsen har infört from år 

2022.  Detta i syfte att kunna genomföra analyser av planerade och vidtagna 

åtgärder för arbetsmiljöarbetet samt bedöma om dessa är att anse som tillräckliga, 

men även för att kunna analysera om vidtagna åtgärder gett önskade effekter i 

verksamheten. 

- Att bolagsstyrelsen genom aktiv styrning, vid behov, beslutar om åtgärder kopplat 

till arbetsmiljöarbetet.  

De granskningsiakttagelser och resultat i övrigt som ligger till grund för min bedömning 

redovisas i bifogad revisionsrapport.  

Utifrån genomförd gransknings resultat kommer jag alltjämt att följa styrelsens interna 

styrning och kontroll inom området framgent.  

Luleå den 25 mars 2022, 

 

Birgitta Persson    

Lekmannarevisor i Energikontor Norr AB   

Bilaga: Revisionsrapport ”Uppföljande granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - Energi-
kontor Norr AB”, PwC mars 2022 
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