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Olseröds Elektriska Distributionsförenings rapport över övervakningsplan
2019-01-01 - 2019-12-31.
Enligt 3 kap. 17§ ellagen.

Juridisk åtskillnad

Elnätsverksamheten bedrivs i den ekonomiska föreningen Olseröds Elektriska Distributionsförening upa, (OEDF)
med 1785 anslutningspunkter/abonnenter.
Elhandelsverksamhet bedrivs i separat aktiebolag, Olseröds Energi AB (OEAB), detta dotterbolag ägs till
100% av OEDF.
Elhandelsverksamhet bedrivs nästan uteslutande inom eget koncessionsområde (4426t, 4426u, 4426AD) med
ett samarbetsavtal om kommissionshandel med Eon Försäljning Sverige AB.
Ingen elproduktion förekommer.
ORGANISATIONSÖVERSIKT
OEDF
Elnätsföretaget
1785 abonnenter, 1458 medlemmar
Styrelse väljs av årsstämma, på förslag från valberedningen, enligt principen geografisk spridning och
kategorirepresentativitet. Ordförande väljs inom styrelsen.
Ingen VD-funktion finns.
2 personer anställda, nätansvarig (100%) och administratör (80%) samt timanställda linjemontörer (ca 17%)
Firmateckning: Styrelsen, alt tre styrelseledamöter två i förening, alt ordförande i förening med adm.

OEAB
Elhandelsföretag helägt av OEDF
Bolagsstyrelse väljs ur /av OEDF:s styrelse.
Ingen VD-funktion finns.
OEAB har ingen anställd personal.
Samarbetsavtal med Eon Försäljning Sverige AB om kommissionshandel el inom eget område.
Ca 38 externa återförsäljare under perioden.
Firmateckning: Styrelsen, alt styrelsen två i förening, alt ordförande i förening m adm, alt extern
firmatecknare

Revidering av Övervakningsplan 2019
Reviderats och upprättats av administratör Mats Nilsson 2020-03-09

Fastställelse av Övervakningsplan 2019
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Styrelsebeslut 2020-03-16

Åtgärder under året

Koncernen är liten, styrelsen har hållits informerad, de två anställda har skriftligen informerats och följt
fastställd övervakningsplan.
Inga förändringar har genomförts som föranleder korrigering av Övervakningsplanen.

Koncerngemensamma tjänster
Olseröds Energi AB är helägt dotterföretag till OEDF.
OEAB bedriver inköp och försäljning av elenergi genom kommissionsavtal med Eon Försäljning Sverige AB.
Administration och förvaltning sker genom moderbolaget.
OEAB har erlagt 300 000 kronor till moderbolaget för andel i gemensamma kostnader: Kundtjänst, IT-tjänster,
försäljning, porto och telefon.
Årligen görs en bedömning att kostnaderna är rimliga och fördelas på ett korrekt sätt.
Genom att tillämpa rutiner och teckna avtal samt redovisa fördelning av nerlagd tid och resurser avseende
elnäts-verksamhet respektive elhandel kan OEDF kontrollera och garantera att de koncerngemensamma
tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor.
Diskriminerande beteende undviks genom befattningsbeskrivningar som årligen fastställs av styrelsen för
OEDF.

Marknadsmässiga villkor

All kommersiell verksamhet som hör till daglig verksamhet genomförs med regelverket i LOU som underlag,
därmed undviks att annan part missgynnas.
Övrig kommersiell verksamhet avtalsregleras under rådande upphandlings-/konkurrensregler.

Hantering av kommersiellt känslig information
Företaget betraktar kundernas uttagna energi som kommersiellt känslig information.
Detta innebär att kundernas energiförbrukning inte lämnas ut till andra än kunden.
Månadsvis elhandel: Behörighet till databas ligger enbart på administratör och Eon-representant.
Fakturering elhandel: Behörighet till databas ligger enbart på administratör.
Mätarställningar, fakturering på elnätkunder: Behörighet till databas ligger enbart på elnätansvarig.
Leverantörsbyten, andelstalsberäkning: Behörighet till databas ligger enbart på elnätansvarig.
Månadsrutiner överförd el i nätet samt timmätning: Behörighet till databas ligger enbart på nätansvarig och
ombuden One Nordic AB & Rejlers Energitjänster AB.
Entreprenadpersonal samt beredskapspersonal (16:00- 07:00) har sekretesskyldighet samt undertecknar
sekretessförbindelse.

Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteenden

OEDF genomför på uppdrag av styrelsen, årligen internutbildning för samtliga berörda personer/personal.
Disciplinära åtgärder mot överträdelser finns inskrivet i arbetsmiljöpolicyn med årlig uppföljning.

Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning
OEDF:s ordförande Sven Persson ansvarar för att övervakningsplan upprättas och uppföljning av densamma
genomförs i styrelse samt med personal.
OEDF:s administratör Mats Nilsson ansvarar på uppdrag från ordförande att årlig rapport upprättas.

Offentliggörande av den årliga rapporten

Övervakningsplanen fastställs efter beslut av styrelsen.
Årlig rapport publiceras på företagets hemsida: www.oedf.se
Olseröd 2020-03-09
Mats Nilsson
Adm.ansvarig

