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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

Jönköping Energi Nät AB köper koncerngemensamma tjänster från Jönköping Energi AB.
Kostnadsfördelning görs med nyckeltal som justeras efter bedömd användning varje år.

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
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 kommersiell känslig information

Regelbunden information och utbildning genomförs med syfte att garantera att Jönköping
Energi Nät AB, i egenskap av koncessionsinnehavare, uppträder neutralt, objektivt och icke
diskriminerande.

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

Berörda anställda inom koncernen har informerats om övervakningsplanens innehåll och syfte
vid introduktionen till sin anställning. De har tillgång till övervakningsplanen i sin helhet på
hemsidan

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

Frågor för att förhindra obehörigt utnyttjande av känslig information har lyfts i ledningsgruppen
. Varje ledningsgruppsdeltagare skall driva frågorna om övervakningsplanen aktivt i sina
enheter. Vidare utbildas även styrelsen för koncernen en gång per år i övervakningsplanen.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Annat
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Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget har
använt

I sen roll som elnätschef

Beskriv vilka befogenheter denne har Ansvara för ansvarsområdets löpande
leverans och utveckling. Budget och
personalansvar

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen

Genom upprättande av rutiner för
vissa arbeten där personal från annan
verksamhet kommer i kontakt med
känsliga uppgifter.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Uppföljning sker i ledningsgruppen för företaget. Den övervakningsansvarige utbildar och följer
upp eventuella risker för sammanblandning och aktiverar åtgärder.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Inger Niss

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

https://jonkopingenergi.se/

Support-Id: 606-220
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