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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

Genom att tillämpa rutiner samt redovisa fördelning av nerlagd tid och resurser avseende
elnätsverksamheten respektive elhandels- och elproduktionsverksamheten kan elnätsföretaget
kontrollera att de koncerngemensamma tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor
.Uppföljning av kostnaderna sker genom projektredovisning som omfattar tidskrivning och
omkostnader.

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
Avtalsvillkor Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Leverantörsbyten Ja
Annat Ja
Notering annat Nya anslutningar

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för att förhindra obehöriga från att
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information

o All personal som kommer åt kommersiell känslig informationen har skrivit under
sekretessförbindelse som förtydligats med regler och rutiner kring övervakningsplanen.
o Behörighet att nå och handlägga denna information medges först via beställning från
ansvarig chef varvid tilldelning och behörighet att arbeta i systemen ges via ett enskilt
användarnamn, som är kopplat till en behörighetsroll i systemet. Spårbarhet av beställda
behörigheter fås genom beställningsförfarandet.
o Inom koncernen finns en framtagen informationssäkerhetspolicy och säkerhetspolicy som
baseras på SS-ISO/IEC 27000.
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Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte att motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

I januari 2020 genomfördes en bred utbildningsinsats i övervakningsplanens regler under
ledning av Energiföretagens jurister, med syfte att öka kunskapen och uppmärksamma
situationer i vardagen för att förhindra diskriminering. Utbildning av anställda genomförs
årligen för att ge kunskap om åtskillnad mellan elnätsverksamhet och elhandel/elproduktion
inom koncernen. Fokus är icke-diskriminering då detta ställer krav på personalens
professionalitet.

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

Ledningen inom Umeå Energi har betonat vikten av att motverka diskrimineringen av tredje
part, att elnätsföretaget ska agera neutralt och att obehöriga ej ska få åtkomst till kommersiell
känslig information i samband med arbete med organisation, rutiner/processer och arbetssätt,
i ledningsgrupper och arbetsgrupper.

a) Beskriv vilket tillvägagångssätt företaget använt
för att utse den övervakningsansvarige

Umeå Energi Elnäts VD har utsett
övervakningsansvarig.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har
Övervakningsansvarige arbetar utifrån en egenhändigt upprättad plan för övervakningsarbetet
och har i sin roll som övervakningsansvarig tillgång till den information som krävs för att
självständigt bevaka att övervakningsplanen upprättas och följs. Den övervakningsansvarige
har inom ramen för sin roll, utformat ett arbetssätt som innebär att kraven enligt ellagen på den
övervakningsansvarige uppfylls.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Övervakningsplanen finns publicerad på Umeå Energis intranät och finns att läsa för all
personal inom Umeå Energi AB-koncernen och reglerna för övervakningsplanen delges berörd
personal i samband med utbildning.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse *
Vi har inte haft någon överträdelse. Ifall personal inte följer reglerna enligt övervakningsplanen,
vidtas disciplinära åtgärder. Muntlig varning, skriftlig tillrättavisning, omplacering eller avsked.

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

Övervakningsansvarig har varit delaktig i den löpande verksamheten gällande interna
processer för att förhindra att obehöriga får tillgång till kommersiellt känslig information,
motverka diskriminering av tredje part och har tex medverkat i frågor som rör behörigheter och
vilka personalgrupper som ska få tillgång till elnätsinformation, haft utbildning för kundservice
och diskuterat deras roll (ansvar och skyldigheter enligt övervakningsplanens regler).

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Övervakningsansvarig.

b) Ange befattning Produktspecialist Elnät
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats: *

https://www.umeaenergi.se
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Om företaget vidtagit andra åtgärder enligt
övervakningsplanen eller vill lämna övrig
information kan detta redovisas nedan *

Support-Id: 5E9-359
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