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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

Samtliga nyanställda som berörs utbildas vid sin introduktion på företaget i regelverket för att
förhindra diskriminering av tredje part. Samtliga medarbetare tar del av repetition av innehållet
varje år. En arbetsgrupp finns för att säkerställa kvaliteten i regelefterlevnaden.

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
Kunders kreditvärdighet Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Leverantörsbyten Ja

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

Systemen är behörighetsstyrda.
Kommersiellt känslig information
får bara hanteras av personal som
tilldelats uppdraget.

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

Samtlig personal har tagit del av innehållet. Extra vikt har lagt på att säkerställa att nyanställda
utbildats. Stickprovskontroller via intervjuer har utförts.

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

Övervakningsplanen har gåtts
igenom i ledningsgruppen samt vid
styrelsemöte. En arbetsgrupp har haft
möten för att hålla arbetet aktivt under
året.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen samt

Genomgångar med personal som
berörs. Inga överträdelser har
identifierats under 2019.
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vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse
Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige och b)
vilka befogenheter denne har

a. Övervakningsansvarige utses av VD
.
b. Övervakningsansvarige är elnätchef
på Bodens Energi Nät och har de
befogenheter och mandat som behövs.

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

Möten under året med arbetsgrupp för
att utvärdera kvaliteten av arbetet.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

VD tillsammans med
övervakningsansvarig.

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

https://bodensenergi.se/sv/foretag/
elnat/elnatet-i-boden/overvakningsplan
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