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Företagsuppgifter
Företagets namn Västerviks Kraft Elnät AB
Organisationsnummer 556528-1382
Övervakningsansvarig Pär Tolf
Energislag Elnät
Rapporten avser (årtal) 2022

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

Styrelsemöten för Västerviks Kraft
Elnät AB och
systerföretaget Västervik Miljö &
Energi AB hålls separat
var för sig.

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
Kunders kreditvärdighet Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Prisstrategier Ja
Kunds eventuella tredjepartsaktör Ja

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

Styrfunktioner och IT-system hindrar
icke behörig personal
tillgång till kommersiellt känslig
information genom
personlig inloggning.

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

Uppföljning av övervakningsplanen
inom företaget sker
årligen och resultatet meddelas
ledningen.

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

Övervakningsplanen ingår i företagets kvalitetsstyrning
vilket innebär att alla anställda har tillgång till planen via
företagets IT-system för lednings- och
verksamhetsstyrning.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Vidaredelegation av VD
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Beskriv vilka befogenheter denne har
Ansvar och befogenheter över

Kvalitet: Ansvarig för att affärsområdet uppfyller uppsatta kvalitetsmål

Miljö: Ansvarig för att affärsområdet uppfyller uppsatta miljömål lagar och andra krav.
Arbetsmiljö: Ansvarig för att affärsområdet uppfyller uppsatta arbetsmiljömål lagar och andra
krav.

personal: Ansvar för ledar- och medarbetarutveckling inom affärsområdet i enlighet med
företagets mål, strategi och vision.
Ansvar för lönesättning av personal inom affärsområdet.
Ansvarar för att arbetsrättsliga lagar och avtal följs och efterlevs inom affärsområdet.

Ekonomi: Ansvarig för budget och resultat för affärsområdet.
Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen

Anställda i företaget får information årligen om
övervakningsplanen. Informationen genomförs av VD och
ledningsgruppen. Det har ej kommit till ledningens
kännedom att någon anställd har gjort sig skyldig till
någon överträdelse av övervakningsplanen.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Information ges och synpunkter mottas
i samband med t
ex. avdelningsmöten.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

VD och AO-chef elnät.

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

www.vmeab.se

Support-Id: 3C6-813
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