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Företagsuppgifter
Företagets namn

Eksjö Elnät AB

Organisationsnummer

556486-7660

Övervakningsansvarig

John Peterson

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2020

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 at t förhindra
diskriminering av tredje part
Den policy som gäller för Eksjö Energi i det här fallet är att varje verksamhetsgren inom
koncernen skall bära sina egna kostnader.
Härvidlag bedömer Eksjö Elnät AB att risken för diskriminering undviks vad avser
koncerngemensamma tjänster i fråga om organisation, ekonomi och anställda. Principen för
avtal och köp inom koncernen är att det ska ske på marknadsmässiga grunder.
Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt at t ange flera alternativ samt ange annat i
fritext fältet nedan
Kundregister

Ja

Förbrukningsregister

Ja

Kundanläggningsstatistik

Ja

Kunders kreditvärdighet

Ja

Avtalsvillkor

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

Leverantörsbyten

Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för at t förhindra obehöriga från at t
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information
IT-systemen som hanterar känslig information har inloggningsförfarande med lösenord
och behörigheter i olika nivåer för olika personalkategorier. På så vis utestängs vissa
personalkategorier från viss information.
Sekretessavtal tillämpas.
Samma regler gäller såväl inhyrd som tillfällig personal.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget
har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på
elmarknaden
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Information och genomgång på
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Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året
för at t regelbundet synliggöra ledningsgruppens
stöd för övervakningsplanen

Avlämning till VD och styrelse.

a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt
för at t utse den övervakningsansvarige

Ingår i VD:s arbetsuppgifter

b) Beskriv vilka befogenheter denne har

Fullt ansvar på samtliga verksamheter.
Utifrån beslutade ramar från styrelsen,
exempel budget.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t
anställda tagit del av övervakningsplanen

Varje verksamhetsansvarig informerar
sin personal.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Inga kända överträdelser.

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

Diskussion om verksamheten VD/
Elnätschef.
Regelbundna uppföljningsmöten.

a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

VD/Elnätschef

b) Ange befat tning

VD/Elnätschef

Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

www.eksjoenergi.se
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