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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

Personalen inom koncernen (11 st.) är anställd i moderbolaget.
Alla utförda timmar följs upp och faktureras respektive bolag.
Detta gäller även kostnader för hyra, material, IT, telefon, porto, etc.

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 Informationshantering

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

Hela IT-strukturen är kontrollerad av övervakningssystem (brandväggar, antivirusprogram, etc)
där varje anställd har individuella/personliga lösenord med tvingande lösenordbyte en gång i
månaden, till samtliga system. Verksamhetslokalerna har larm och inbrottsskydd.
Inom koncernen har under året inga större förändringar skett avseende bedömningar av
känslig information, IT-system eller informationsflödet inom verksamheterna.

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

Under året har en nyanställd tillträtt företaget. Denna har fått en separat genomgång av
Övervakningsplanen.
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Den nya utgåvan av Övervakningsplanen har distribuerats vid dess tillkommande, till
samtliga anställda ,för inläsning. Planens innehåll har också tagits upp för genomgång vid
personalmöten.

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

Övervakningsplanen upprättas av övervakningsansvarige och fastställs av Presidiet för
Grästorp Energi ek för.
Därefter distribueras Övervakningsplanen till de anställda och genomgång av denna görs.
Med det antal anställda samt den platta organisation som råder inom företaget finns ingen
uttalad "ledningsgrupp" utan företaget behandlar sakfrågor i de arbetsgrupper av personal som
är relevanta för sakfrågan.

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

Dokument har upprättats där de anställda förbundit sig att;
- ta del av innehåll i Övervakningsplanen,
- efterfölja den,
- meddela avvikelser ifrån denna i speciellt upprättade dokument.
Inga överträdelser har förekommit under 2019.

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

Grästorp Energi ek för har under 2019 endast haft totalt 11 st. anställda, varav 5 st.
elnätsmontörer. Styrelsen för Grästorp Energi ek för. har genom detta ansett att VD har
förordnande som övervakningsansvarig.
Beträffande befogenheter så har VD de befogenheter som efterlevnad av Övervakningsplanen
kräver. Det finns således inga restriktioner.

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

Då Grästorp Energi ek för. är en liten organisation är det lätt att hålla arbetet med
Övervakningsplanen i det dagliga arbetet. Dokument finns för att alla anställda fortlöpande ska
kunna rapportera och föra in eventuella avvikelser.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
VD upprättar Övervakningsplanen och tillser att den blir reviderad minst 1 gång/år.
Grästorp Energi ek för. Presidium beslutar om fastställande av denna genom delegation av
Styrelsen.

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

www.grastorpenergi.se

Support-Id: FC0-653
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