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Utfärdad av Godkänd av Datum Utgåva  

Sebastian Cabander Sebastian Cabander 2019-04-26   
Ämne 

Övervakningsplan 

 
Årliga rapport om åtgärder enligt övervakningsplan - Karlskoga 
Elnät AB 

 1. Företagets namn:  
Karlskoga Elnät AB 
 

 2. Organisationsnummer: 
556507-4290 
 

 3. Övervakningsansvarig: 
Sebastian Cabander 
 

 4. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av el eller handel med el? 
Ja.  
I koncernen finns en egen elproduktion på cirka 110 (Vattenkraft) +35 
(Kraftvärmeverket) GWh per år. Den egenproducerade elen säljs direkt till 
NordPool. Karlskoga Kraftvärmeverk AB samt Karlskoga Vattenkraft AB ansvarar 
för produktion. 
 

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

 5a. Om ja. Har vd, någon ledamot eller firmatecknare under året samtidigt varit vd, ledamot eller 
firmatecknare i ett annat företag inom koncernen som bedriver handel med el eller produktion med 
el? 
Ej relevant. Se svar på fråga 5 ovan.  
 

 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. 
Karlskoga Elnät AB är ett rent nätbolag och verksamheten bedrivs särskild från 
övrig verksamhet. Detta innebär kontinuerligt arbete med daglig felavhjälpning, 
utbyggnad och reinvestering i elnätet. Vidare så innebär det att bolaget inte bedriver 
elhandel eller elproduktion. 
 

 6. Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av 
tredje part. 
För de tjänster som Karlskoga Elnät köper av koncernen finns avtal. I detta avtal 
regleras hur känslig information skall hanteras samt att diskriminering inte får 
förekomma. Köp och försäljning av varor och tjänster mellan bolagen i koncernen 
sker på marknadsmässiga grunder. VD har ansvaret att säkerställa att dessa regler 
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åtföljs. Detta ansvar kan även delegeras till Elnätschefen. 
Bolaget betalar marknadsmässiga priser för de tjänster det köper av Karlskoga 
Energi & Miljö AB. 
 

 7. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsliga? 
Följande information som känslig: 
˗ Kundregister 
˗ Förbrukningsregister 
˗ Kundanläggningsstatistik 
˗ Kunders kreditvärdighet 
˗ Avtalsvillkor 
˗ Kundens elhandelsleverantör 
˗ Leverantörsbyten 

 
 

 7 a. Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att hindra ickebehöriga från 
att få tillgång till ovannämnd kommersiellt känslig information. 
I samarbete med Skatteverket hanteras informationen i bolagets system så att det 
inte framgår vem som är den juridiska personen bakom en viss 
anläggningsidentifikation.   
 
Kundens val av elhandlare är ett avtalsförhållande mellan kunden och elhandlaren. 
Information lämnas endast ut i enstaka fall. I övrigt måste det tydligt framgå att 
kunden lämnat sitt medgivande för att bolaget ska lämna ut denna typ av 
information.   
 
IT säkerheten och regelverket kring detta är en avgörande funktion för att 
säkerställa att informationen inte är åtkomlig mellan Karlskoga Elnät och övriga 
delar av koncernen. Företagets IT policy regler hur detta säkerställs. 

 
 
 8. Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka diskriminering gentemot övriga 

aktörer på elmarknaden. 
Under 2018 har all personal i bolaget och i hela Karlskoga Energi & Miljö AB 
koncernen genomgått en utbildning kring GDPR. Där fångas en hel del frågor upp 
som även stöttar arbetet med övervakningsplanen och vad som är känslig 
information. Kunskapsnivån har således ökat tack vare detta arbete. 
 
Information och diskussioner kring övervakningsplanen och dess innehåll sker 
löpande vid arbetsplatsträffar på såväl elnät- som elhandelsbolag. Personalen 
informeras där såväl muntligt som skriftligt om vikten av att övervakningsplanen 
följs. Samt vad som är känslig information. 
 
Utöver det träffas personal från respektive bolag inom koncernen regelbundet för 



 
 

Dokumenttyp Sida 

 3 (4) 

Ämne Datum Utgåva  

Övervakningsplan 2019-04-26   
 
 

att diskutera samarbete, gemensamma frågor och gränsdragningar. Detta är en del 
av bolagets kontinuerliga utbildning och utvärdering av befintliga arbetsprocesser 
(ständiga förbättringar). 
 
Genomgång av övervakningsplanen har även skett i samband med nyanställningar 
 
Det är huvudsakligen personalen på kundtjänstavdelningen som hanterar den här 
typen av frågor. 
 

 9. Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra ledningsgruppens stöd för 
övervakningsplanen. 
Ledningsgruppen går igenom planen, reviderar densamma och säkerställer att 
ny/reviderad information sprids till berörda på vederbörligt sätt minst en gång per 
år. VD avrapporterar detsamma till styrelsen för Karlskoga Energi & Miljö. 
Övervakningsplanen finns även tillgänglig på företagets Intranät.  

 
 
 9 a. Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av övervakningsplanen samt 

vilka åtgärder som har vidtagits vid överträdelse. 
Nyanställda genomgår introduktionsutbildning 
Nyanställda genomgår GDPR utbildning 
Stående informationspunkt på Arbetsplatsträffar 
 

 10. Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts. 
Övervakningsansvarig är VD och utses av styrelse 
 

 11. Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av 
övervakningsplanen under året. 
Övervakningsansvarig driver arbetet med alla chefer inom koncernen. Där 
informeras och säkerställs att arbetet med övervakningsplanen efterlevs. Vidare så 
håller övervakningsansvarig i arbetsplatsträffar och månadsvis informationsbrev 
(Skype möte), där information sprids.  
 

 12. Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen? 
Den övervakningsansvarige upprättar och ansvarar för övervakningsplanen. Detta 
sker i samråd med berörd personal och berörda chefer.  
 

 13. Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan? 
https://www.karlskogaenergi.se/Vara-tjanster/elnat/overvakningsplan/ 
 

 13 a) Om ni inte har publicerat rapporten på webbplats. Ange vilken rikstäckande tidning 
rapporten har annonserats i och vilket datum annonseringen skett. 
Ej relevant. Se svar på fråga 13 ovan.  
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 14. Om företaget har vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen kan dessa redovisas 

nedan. 
N/A 
 

 15. Övrig info 
Information om kunder med skyddad identitet ska begränsas så långt det är möjligt 
så att endast de som behöver har vetskap om kundens rätta identitet.  
 
 

 
 
 
Karlskoga 2019-04-26 
Ort och datum    
 
 
 
__________________   
Sebastian Cabander    
VD      


