
Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
2023-03-13

Företagsuppgifter
Företagets namn Gotlands Elnät AB
Organisationsnummer 556537-4724
Övervakningsansvarig Tord Johansson
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

Ja

Har vd, ledamot eller firmatecknare under året
varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat
företag inom koncernen som bedriver produktion
eller handel med el?

Nej

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 elnätet

Vid Företagets bolagsstämma beslutar ägaren om Företagets affärsplan. Planen omfattar
budget för Företaget inklusive bland annat ekonomiska mål (EBIT) och investeringsram. När
affärsplanen är fastställd är det upp till Företaget att besluta om åtgärder för att trygga drift,
underhåll och utbyggnad av elnätet så länge åtgärderna ryms inom den av bolagsstämman
fastställda affärsplanen.
Speciellt gäller härvid att alla enskilda investeringsbeslut tas i Företaget enligt en av Företaget
fastställ delegeringsordning. Högsta beslutande organ för enskilda investeringsbeslut är
Företagets styrelse.
Om Företaget överskrider den av bolagsstämman fastställda investeringsramen måste
Företaget vända sig till ägaren och begära en utökad investeringsram.

Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra
diskriminering av tredje part

Det finns klara riktlinjer för fördelning av kostnader mellan de olika affärerna i Geab-
koncernen, detta åstadkommer man genom att teckna avtal samt redovisa fördelning av
nerlagd tid och resurser avseende elnätsverksamheten respektive elhandel. På så sätt kan
Företaget kontrollera och säkerställa att de företagsgemensamma tjänsterna tillhandahålls på
marknadsmässiga villkor.

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
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Avtalsvillkor Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Leverantörsbyten Ja
Nyanslutningar Ja
Prisstrategier Ja
Kunds eventuella tredjepartsaktör Ja
Annat - Notering Mätdata

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

Geab-koncernen har numera två helägda dotterbolag: Gotlands Elförsäljning AB och Gotlands
Elnät AB. Företagets interna processer ska hindra, icke behöriga anställda vid Företaget och
annan verksamhet inom Geab-koncernen, tillgång till kommersiellt känsliga uppgifter.

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

Samtliga anställda har tillgång till permanent information om unbundling.
Samtliga anställda med behov av utbildningsuppdatering gick en e-utbildning på koncernens
intranät. Samtliga styrelsemedlemmar hade aktuell unbundling-utbildning efter kontroll.
Lärarledd fördjupad utbildning har genomförts för chefer och utvalda medarbetare.

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

Företaget har relevant unbundling-information tillgängligt på intranätet.
Information från övervakningsplanen har återkommande delgivits på månatliga
informationsmöten för företagets alla anställda.

Vilket tillvägagångssätt har företaget använt för att
utse den övervakningsansvarige

Vidaredelegation av VD

Beskriv vilka befogenheter denne har
Den övervakningsansvarige har en oberoende ställning och har tillträde till all nödvändig
information om den systemansvarige för distributionssystemet (DSO) och alla anknutna
företag för att utföra sitt uppdrag.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
Övervakningsplan samt material för självstudier finns tillgängligt på Intranätet för alla anställda.
Väsentliga delar har återkommande delgivits på månatliga informationsmöten för företagets
alla anställda.

Har någon överträdelse skett av
övervakningsplan?

Nej

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

Har vid behov samarbetat med utsedd kontaktperson inom Vattenfallkoncernen.
Har följt upp och utvärderat övervakningsplanen genom en särskilt upprättad kontrollplan.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

Kalle Blomberg, VD för Gotlands Elnät
AB
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Tord Johansson, Geabs
övervakningsansvarige

Ange befattning Annat
Annat - Notering VD respektive Planeringsingenjör.
Var offentliggörs den årliga rapporten om åtgärder
enligt övervakningsplanen senaste den 15 mars
nuvarande år? Ange webbplats:

https://gotlandsenergi.se/elnat/elnatet-
pa-gotland/

Om företaget vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen eller vill lämna övrig
information kan detta redovisas nedan

Två arbetstagarrepresentanter i Företaget styrelse har haft samma roll i moderbolaget
Gotlands Energi AB, dessa är dock anställda i Företaget Gotlands Elnät AB.

Support-Id: E3E-CF4
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