
      

  1 (4)  

Datum   

2019 02 17   

    

    

   

 
  

 

 

    

 

 

 

Rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen 

Nedan rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapporten samlas 

in av Energimarknadsinspektionen med stöd av 3 kap. 17 a § ellagen.   

 

 

1. Företagets namn:  

Upplands Energi 

2. Organisationsnummer:  

7176007735 

3. Namn på person som är övervakningsansvarig: 

Joacim Eronen 

4. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver handel med eller 

produktion av el?  

Ja 

5. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 

100 000 kunder? 

Nej 

a. Om ja. Har vd, någon ledamot eller firmatecknare under året 

samtidigt varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat 

företag inom koncernen som bedriver handel med el eller 

produktion med el?  

-- 

b. Beskriv på vilket sätt den faktiska beslutanderätten under 

året har varit självständig i förhållande till övriga delar av 

koncernen när det gäller de tillgångar som nätföretaget 
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behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av 

nätet. 

Den självständiga beslutanderätten säkerställs genom att 

styrelsen styr företaget bla genom affärs- och finansiellplan. 

När dessa är  beslutade så gäller dessa styrmedel hela 

verksamhetsåret och är företagets enda styrmedel.  

 

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

Genom att tillämpa rutiner, teckna avtal samt fördela tid och 
resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandel kan 
företaget kontrollera att de företagsgemensamma tjänsterna 
tillhandahålls på marknadsmässiga villkor 
 
 

7 Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som 

kommersiellt känsliga?  

Kundens elleverantör, energiförbrukning, leverantörsbyte, 
avtalsvillkor, avtalslängd samt ev betalningsanmärkningar. 
 
 

a. Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har 
genomfört för att hindra icke behöriga från att få 
tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig 
information. 

 

Kommersiellt känslig information hanteras av personal 
som tilldelats uppdraget. Information hanteras på ett 
sätt som medför att diskriminering gentemot övriga 
aktörer ej sker. Denna skyldighet följer av personalens 
arbetsuppdrag och övriga rutiner, där Svensk 
Elmarknadshandbok utgör grunden.  

 
Ingen förändring av vilka data som klassificeras som 
känslig har gjorts under året. 

 
De personalkategorier som hanterar kommersiellt 
känslig information är personal inom Kundservice, 
Försäljning samt Mätning.  
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8 Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka 

diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden. 

 

Samtliga anställda som har bedömts komma i kontakt med 
kommersiellt känsliga uppgifter informeras fortlöpande om 
innebörden av företagets övervakningsplan samt disciplinära 
åtgärder som kan bli följden av att bryta mot regelverket enligt 
Ellagen och Ei´s föreskrifter. 
 
Regelverket kommuniceras kontinuerligt vid samtlig 
medarbetares individuella mål och utvecklingssamtal. 
Information om sakfrågan sker även vid företagsmöten där all 
personal är samlad. 
 
Företagets övervakningsplan finns tillgänglig för samtliga 
anställda. 
 
 

9 Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att 

synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen. 

 

Uppföljning och utvärdering av Övervakningsplanen 
kommuniceras fortlöpande i ledningsgruppen. Regelverket 
kommuniceras kontinuerligt vid de individuella mål och 
utvecklingssamtalen som utförs av cheferna i 
ledningsgruppen. Information om sakfrågan sker även vid 
företagsmöten där all personal är samlad. 
 

a. Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar 

del av övervakningsplanen samt vilka åtgärder som har 

vidtagits vid överträdelse. 

 

Regelverket ingår som en kommunikationspunkt i alla 

medarbetares individuella mål och utvecklingssamtal. 

Information om sakfrågan sker även vid företagsmöten 

där all personal är samlad. 

 

Ingen överträdelse har noterats. 
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10 Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts. 

 

Styrelsen har utsett vd till övervakningsansvarig 
 

11 Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning 

och utvärdering av övervakningsplanen under året. 

 

Uppföljning och utvärdering av Övervakningsplanen 
kommuniceras fortlöpande i ledningsgruppen. Regelverket 
kommuniceras kontinuerligt vid de individuella mål och 
utvecklingssamtalen.  
 
Samarbete/diskussioner angående unbundlingsfrågor 
fortlöpande i  olika branschnätverk. 

 

 

12 Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen? 

 

vd 

 

 

13 Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt 

övervakningsplan?  

 

www.upplandsenergi.se 

 

 

http://www.upplandsenergi.se/

