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Företagsuppgifter
Företagets namn

Årsunda Kraft & belysning

Organisationsnummer

785500-2239

Övervakningsansvarig

Stefan Skogh

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
Koncerngemensam personal är kundservice, ekonomi, lokalvård och ledning.
Den koncerngemensamma personalens kostnader för elnätet beräknas efter schablon som
granskas årligen och justeras vid behov årligen.
Gemensamma kostnader för IT-system och lokaler fördelas enligt schablon som granskas och
justeras vid behov årligen.
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

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för at t förhindra obehöriga från at t
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information
Känsliga uppgifter lämnas enbart ut till kund eller till den som har fullmaktav kund att hämta ut
dessa.
IT-systemet som innehåller känslig information har inloggning där endast behörig personal har
access.
Samtliga med access har också tagit del av övervakningsplanen.
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget
har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på
elmarknaden

Övervakningsplanen har gåtts
igenom med samtliga anställda vid
arbetsplatsträff.

Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för at t regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Representanter för styrelsen, som är utfärdare av övervakningsplanen, har deltagit vid
arbetsplatsträff då övervakningsplanens innehåll och innebörd gicks igenom.
a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt
för at t utse den övervakningsansvarige
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Av styrelsen, efter beslut på
styrelsemöte.
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b) Beskriv vilka befogenheter denne har

) Ansvarig för uppföljning, åtgärder och
övervakning enligt 3 kap. 17 a § samt
upprättande av
den årliga rapporten är platschefen.

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

Representanter för styrelsen har
deltagit vid arbetsplatsträff då
övervakningsplanens innehåll
och innebörd gicks igenom.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Ingen överträdelse har upptäckts
under året.

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Den övervakningsansvarige arbetar
i den dagliga verksamheten och
deltar i diskussioner när situationer
som berörs av övervakningsplanen
uppkommer.
a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Mikael Bleckert
Kerstin Nyström Hedvall
Ulrica Sjödin
Bengt Eklund
Bo Lusth
Maria Boström
Hans Andersson

b) Ange befat tning

Styrelsen Årsunda Kraft

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

http://www.arsunda-kraft.se/dokument

Support-Id: D00-557
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