Sundsvall Elnat ABs arliga rapport om
atgarder enligt overvakningsplan

Datum 2017-03-13
1. Företagets namn
Elinorr Ekonomisk förening
2. Organisationsnummer
769621-2062
3. Namn på person som är övervakningsansvarig
Göran Hamlund
4. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av el eller handel med el?

Nej
5. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst 100 000 kunder?

Nej
5 b) 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 nätet.
Elinorr är ett medlemsägt samriskföretag uteslutande med elnätverksamhet.
6. Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering
av tredje part.
Elinorr är ej del i koncern.

7. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga?
Elinorr hanterar ej frågor som kan relateras till medlemmars kunder eller elhandel och
som här kan betraktas som kommersiellt känsliga.
7 a) Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att hindra ickebehöriga från att
få tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig information.
Se pkt. 7.
8. Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka diskriminering gentemot övriga
aktörer på elmarknaden.
Information om övervakningsplan och neutralitetsreglerna är årlig pkt. i styrelsearbete
och på beslutsmöte.
9. Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra ledningsgruppens stöd
för övervakningsplanen.
Information om krav på övervakningsplanen sker på ett av föreningens beslutsmöten.
9 a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av övervakningsplanen samt vilka
åtgärder som har vidtagits vid överträdelse.
Se ovanstående punkt 9.
10. Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts.
Utses av styrelse.
11. Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året.
Årlig genomgång och uppdatering av övervakningsplanen samt rapportering i styrelse
och beslutsmöten.
För uppföljning av åtgärder sammanställs, löpande under året, dokument som årligen
rapporteras i ledningsgruppen.
Årligt möte med syfte att utvärdera och uppdatera övervakningsplanen, sammanställa
händelser och dokument och utfärda rapporten.
12. Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen?
Göran Hamlund
13. Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan?
Publicering sker på vår hemsida enligt nedanstående länk:

http://elinorr.se/web/page.aspx?refid=2

14. Om företaget har vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen kan dessa redovisas
nedan.

Nej.
15. Övrig info
------
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