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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 och teckna avtal samt redovisa fördelning av nerlagd
tid och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandelsverksamhet
kan elnätsföretaget kontrollera och garantera att de koncerngemensamma
tjänsterna tillhandahålls till självkostnadspris.
Genom att informera personalen om de lagar och bestämmelser som finns så
undviker vi att jäv och diskriminering uppkommer.

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

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

Elnät och Elhandel arbetar helt operativt åtskilt dvs de som hanterar kunder för elnätet
hanterar inga kunder för elhandeln. Kundinformationen ligger i olika databaser där
handläggarna bara kom åt den information de jobbar med dessutom sitter personerna inte på
samma ställe i lokalen.

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

Alla nyanställda inom koncernen informeras om åtskillnadsreglerna samt övervakningsplanen
. Då det skett många förändringar under året har många inom koncernen gått specifika
utbildningar som bl.a tillhandahållits av Energiföretagen. Ingen har dock varit enbart inriktad till
att motverka diskriminering även om de berört ämnet
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Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för att regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen

De berörda personerna är väl medvetna om åtskillnadsreglerna så det sker konstant
diskussioner mellan ledningsgrupp och de berörda avdelningarna om hur man ska agera i
eventuella känsliga ärenden frågor så det är ett iterativt arbete inom Trelleborgs Energi.

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

Då det främst är kundtjänst och administration som berörs av detta så är det den
administrativa chefen som har ansvaret att säkerställa att övervakningsplanen efterlevs.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har De befogenheter som krävs för att
säkerställa att övervakningsplanen kan
efterlevas och upprätthållas.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Det är den administrativa chefens ansvar att göra organisationen medveten om vilka direktiv
ledningsgruppen givit ut. Detta har gjorts genom dialog med berörda parter som totalt är 5
personer där man diskuterat olika gränsdragningar etc.

b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Det har inte skett någon överträdelse

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

Som nämnts tidigare har koncernen alltid ett icke diskrimineringsperspektiv med sig i de
åtgärder, förändringar, och insatser man gör så det är ett arbete som sker i det dagliga. Dock
är bolagen organiserade på ett sådant vis att man inte ska hamna i eventuell gråzon. Genom
att ha med sig detta som ingångsvärde i det dagliga arbetet sker en utvärdering hela tiden hur
man ska jobba för att inte hamna i riskzon för att inte följa planen.

a) Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Magnus Sahlin och Erik Malmgren

b) Ange befattning VD och Administrativ chef
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

www.trelleborgsenergi.se
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