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Energimarknadsinspektionen söker för inlån flera handläggare 

Avdelningen för nätreglering har behov av att låna in 6-8 handläggare under perioden 

april till november 2023 på grund av ett tillfälligt stort antal intäktsramsärenden som 

ska beslutas. Tidsperioden är förhandlingsbar. 

Under 2023 kommer avdelningen för nätreglering att behöva handlägga cirka 300 så 

kallade intäktsramsärenden, ärenden om att fastställa vilka intäkter nätföretagen får ta 

ut av sina kunder under en fyraårsperiod. Vi ska dels fatta beslut om intäktsramar för 

tillsynsperioden 2024-2027, men vi ska också fatta beslut om intäktsramar för 

tillsynsperioden 2020-2023 efter att målen har blivit återförvisade till oss från domstol 

för ny prövning. Vi behöver hjälp med att handlägga alla dessa ärenden!  

Vi behöver 1-3 personer för handläggning av ärendena gällande intäktsramar 2024-2027 

och 5 personer för handläggning av ärendena gällande 2020-2023.  

Myndighetens verksamhet 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att 

arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar 

spelreglerna på el-, fjärrvärme- och naturgasmarknaderna och arbetar för att trygga 

samhällets behov av fungerande energidistribution och handel. Vi arbetar också för att 

stärka kundernas ställning och driver elpriskollen.se – Sveriges enda oberoende 

jämförelsesajt för elpriser. 

Ei har även till uppgift att bidra till utvecklingen av marknaderna för el och naturgas 

inom Norden och EU. Det gör vi bland annat genom att delta i nätverk med övriga 

europeiska tillsynsmyndigheter. 

Ei har runt 200 anställda och vi finns i nya moderna lokaler i Eskilstuna. 

Avdelningen 

Du kommer att vara inlånad till avdelningen för nätreglering som arbetar med att sätta 

ramarna för hur stora intäkter el- och gasnätsföretagen får ha. Regleringen ska ge 

företagen förutsättningar att bedriva sin verksamhet samtidigt som kundernas avgifter 

ska vara skäliga. En viktig uppgift är att utveckla regleringen i takt med 

energisystemens ändrade förutsättningar och internationella regeländringar. 

Avdelningen ansvarar även för insamling och analys av ekonomiska uppgifter från 

nätföretagen. Ansvarsområdet är komplext och avdelningen arbetar med både 

kvantitativa och kvalitativa analyser i tillsynsinsatser och utredningsuppdrag. 

https://elpriskollen.se/
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Arbetsuppgifter 

Som handläggare kommer du få ansvara för den inledande granskningen av de 

ekonomiska uppgifter som rapporteras in, kommunicering och att ta fram 

beslutsförslag för ett antal elnätsföretag. Du kommer ansvara för cirka 30–40 ärenden. 

Vi kommer utbilda dig i intäktsramsreglering och det kommer finnas mallar för hur 

dina arbetsuppgifter ska hanteras och du kommer ha erfarna handläggare som 

projektledare och stöd och hjälp kommer finnas inom projektgruppen.  

Krav 

Vi söker dig som har: 

• erfarenhet av handläggning 

• avslutad gymnasieutbildning 

• goda kunskaper inom MS Office, särskilt Word 

• förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska. 

 

För att fungera bra i rollen som handläggare behöver du: 

• kunna hantera och driva fram flera ärenden samtidigt 

• vara hjälpsam, lyhörd och prestigelös 

• vara noggrann och effektiv 

• ha god samarbetsförmåga. 

 

Övrigt 

På Ei arbetar vi med aktuella och samhällsviktiga frågor i en organisation med stor 

påverkan på omvärlden. Vi erbjuder ett modernt, tillitsbaserat och flexibelt arbetssätt. 

Vi jobbar i trevliga lokaler i Eskilstuna med bra pendlingsmöjligheter. Och du har 

möjlighet att utföra de flesta arbetsuppgifter på distans. 

Hur du ansöker om möjligheten att bli utlånad 

Om du är intresserad så kontakta i första hand din närmsta chef för att diskutera 

möjligheten till att vara utlånad. Du kan ställa frågor kring in- och utlån till din 

myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten eller läsa mer om det här. Frågor om 

tjänsten kan ställas till Rebecka Thuresson, 016-16 27 52. 

Intresseanmälan skickas senast den 12 mars 2023 till ulrika.karrvall@ei.se.  

 

 

Energimarknadsinspektionen deltar i samarbetet Rörlighet i staten, som med gränslös utveckling 

vill göra staten till Sveriges bästa arbetsplats. Läs mer om samarbetet här. 

https://rorlighetistaten.se/deltagande-myndigheter/
https://rorlighetistaten.se/deltagande-myndigheter/
https://rorlighetistaten.se/utlaanad-till-annan-myndighet/
https://rorlighetistaten.se/

