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Företagsuppgifter
Företagets namn Göteborg Energi Nät AB
Organisationsnummer 556379-2729
Övervakningsansvarig Lars Edström
Energislag Elnät
Rapporten avser (årtal) 2019

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

Ja

Har vd, ledamot eller firmatecknare under året
varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat
företag inom koncernen som bedriver produktion
eller handel med el?

Nej

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
behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av elnätet

I arbetsordningen för Bolagets styrelse jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan
styrelse och VD anges att samtliga beslut i elnätsverksamheten fattas av Bolaget.
Undantaget är Bolagets investeringsramar och ägarens avkastningskrav.

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

Bolaget köper tjänster av koncernen för att uppnå stordriftsfördelar i form av kvalitet och
effektivitet. Tjänsterna och kostnaderna för dessa regleras i avtal mellan Bolaget och
koncernen. Bolaget väljer tjänster ur en tjänstekatalog. En transparent väl dokumenterad
fördelningsnyckel medför spårbarhet för att säkerställa att nyttan är proportionell mot
kostnaden.

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
Annat Ja
Notering annat Nyanslutningar m.m.

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd känslig kommersiell information
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Genomgång av övervakningsplan samt utbildning i åtskillnadsregler för kundservicepersonal.
Introduktion innehållande åtskillnadsregler och övervakningsplan för alla nyanställda.

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

Under 2019 har vikten av att följa ellagens åtskillnadsregler fortlöpande diskuterats på APT:er
och dylika forum såsom exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt.

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

Bolagets ledningsgrupp diskuterar
och följer löpande upp att
övervakningsplanen följs. Vid behov
sprids information härom på Bolagets
APT:er.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att
anställda tagit del av övervakningsplanen samt
vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Se punkt 9.
Bolaget har inte noterat att någon
person inom Bolaget har begått någon
överträdelse under år 2019.

Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige och b)
vilka befogenheter denne har

Styrelsen för Bolaget har utsett den
övervakningsansvarige.

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

Se punkt 9.
Övervakningsansvarig, tillika Bolagets
VD, deltar och leder ledningsgruppens
arbete.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Den övervakningsansvarige.

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

www.goteborgenergi.se
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