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Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver
produktion av eller handel med el?

Ja

Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade
elnät har minst 100 000 elanvändare

Nej

Beskriv hur företaget hanterar
koncerngemensamma tjänster för att förhindra
diskriminering av tredje part

Köp och försäljning av varor och
tjänster mellan bolagen i koncernen
sker på
marknadsmässiga grunder och
regleras i avtal.

Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt att ange flera alternativ samt ange annat i
fritextfältet nedan

Kundregister Ja
Förbrukningsregister Ja
Kundanläggningsstatistik Ja
Leverantörsbyten Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information

Vi har en årlig genomgång av behörighetsstyrning i vårt
kundinformationssystem. Övervakningsansvarige ansvarar för kontinuerlig
information till all personal och framförallt till berörd personal på koncernens
elhandelsbolag

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

Diskussioner kring övervakningsplanen och dess innehåll sker löpande vid
kundservice enhetsmöten på såväl elnät- som elhandelsbolag. Utöver det träffas
personal från respektive bolag regelbundet för att diskutera samarbete,
gemensamma frågor och gränsdragningar. Övrig personal informeras i
samband med ändringar i planen eller reglemente. Genomgång av
övervakningsplanen har även skett i samband med nyanställningar.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen

Innehållet i övervakningsplanen är en integrerad del av verksamheten för hela
bolaget. Ledningsgruppen säkerställer att bolaget arbetar enligt gällande lagar
och villkor. Detta sker genom kontinuerlig utbildning och utvärdering av
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befintliga arbetsprocesser.
a) Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget använt för att utse den
övervakningsansvarige

Inom organisationen har funktionen Marknad ansvar för majoriteten av de
områden som inkluderas i övervakningsplanen. Utifrån detta har VD för bolaget
delegerat ansvaret för övervakningsplanen till marknadschefen.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har
Marknadschefen har befogenheter att säkerställa att övervakningsplanen efterlevs samt
befogenhet för att eventuellt vidta åtgärder för att detta sker om så skulle krävas.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Ansvaret för övervakningsplanen och kontinuerlig utvärdering och uppföljning av
planen har delegerats från bolagets VD till marknadschef. I samband med att
övervakningen utarbetades informerades all personal. Utöver det ansvarar
marknadschefen för att all personal blir informerad om förändringar i planen
samt att nyanställda blir informerade om gällande plan. Information till
medarbetare sker på personalmöten för hela personalen samt i samband med
enhetsmöten.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

I år har inga överträdelser av
övervakningsplanen rapporterats
och därmed har inga åtgärder vidtagits
.

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året

Arbete med uppföljning och utvärdering sker löpande under året. Dels i det
dagliga arbetet kring beslut i frågor som berörs av övervakningsplanen dels vid
enhetsmöten. En särskild avstämning av övervakningsplanen sker i samband
med verksamhetsplanering. Övervakningsansvarige säkerställer under året att
nyanställda blir informerade om övervakningsplanen. Övrig personal informeras i
samband med ändringar i planen eller reglemente.

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
Ytterst är det bolagets VD och ledningsgrupp som ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen. VD har delegerat ansvaret för att upprätta och utvärdera
övervakningsplanen till marknadschefen.

b) Ange befattning Marknadschef.
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

www.karlstadsnat.se

Support-Id: B1A-761

2 (2)
* Företagets uppdaterade uppgifter


