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bjäre kraft

Elnätsföretagets årliga rapport om åtgärder enligt
övervakn ing splan

I

Företagets namn
Bjäre Kraft Ekonomisk Förening

2

Organisationsnummer
739400-0132

3

Namn på person som är övervakningsansvarig
Håkan Eriksson

4

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

5

lngår nätverksamheten ien koncern vars samlade elnät har minst 100
kunder?

OOO

Nej

6

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att
förhindra diskrimine- ring av tredje part.
Kostnader för gemensamma tjänster som kundservice, ekonomi, lT och
lokaler regleras genom fördelningsnycklar baserade på varje avdelnings,
bolags utnyttjande av olika tjänster.

7

Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som
kommersiellt känsliga?
All information som rör enskild kund betraktas som kommersiellt känslig
information. Exem pel på detta är kundregister, förbrukningsregister,
kundanläggningsstatist¡k, kundens kreditvärdighet, av- talsvillkor, kundens
elleverantör.
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7a

Beskriv vilka åtgärder företaget under året har genomfört för att
hindra icke behöriga från att få tillgång till ovannämnda kommersiellt
känslig information.
Att man med regelbundenhet tvingas byta inloggning till våra system. Ett robust lT
säkerhetssystem finns. Avdelningschef avgörvem som isitt dagliga jobb behöver
tillgång till information ivåra system, detta görs kontinuerligt. Rutiner finns för
vilken känslig information som finns och inte kan delas.

I

Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden.
Genom att gemensamt gå igenom och få belyst vad som kan anses vara
diskriminerande gentemot andra aktörer på elmarknaden.

9

Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen .
Cenom att ¡nformera om övervakningsplanen.

9a

Beskriv hur ledningsgruppen säkerstältt att anställda tar del av
övervakningsplanen samt vilka åtgtirder som vidtas vid överträdelser.
Ledningsgruppen svarar för att alla har tillgång till informationen via
personalhandboken. lngen anställd har under året gjort sig skyldig till någon
överträdelse av övervakn i ngsplanen.

l0

Beskriv hur den övervakningsansvarige utsetts.
Cenom styrelsebeslut.

11

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och
utvärdering av övervak- ningsplanen under året.
Kontrollerar att medarbetarna förstår innebörden i övervakningsplanen och att gå
igenom vikten av att ha så riktiga fördelningsnycklar för koncerngemensamma
kostnader.

12

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplan?
Håkan Eriksson, VD.
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Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan?
https : //www. bjare k raft . se /privat/
Rubri kövervakn i ngsplan.
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