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Företagsuppgifter
Företagets namn

Tranås Energi Elnät AB

Organisationsnummer

556952-0207

Övervakningsansvarig

Niklas Johansson

Energislag

Elnät

Rapporten avser (årtal)

2020

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 at t förhindra
diskriminering av tredje part
Styrfunktioner och IT-system hindrar icke behörig personal tillgång till kommersiellt känslig
information genom personlig inloggning och låst entré med inloggning.
Vilken information och vilka uppgifter betraktar
företaget som kommersiellt känsliga? Det är
möjligt at t ange flera alternativ samt ange annat i
fritext fältet nedan
Kundregister

Ja

Förbrukningsregister

Ja

Kunders kreditvärdighet

Ja

Beskriv vilka åtgärder företaget har vidtagit under året för at t förhindra obehöriga från at t
få tillgång till ovannämnd kommersiell känslig information
Företagets policy gällande hantering av kommersiellt känslig information är att inga uppgifter
om kund eller kunds förbrukning eller betalningar lämnas till någon utom kunden själv. Policyn
är kommunicerad till personalen.
Nyanställd personal blir informerad om övervakningsplanen och dess handlingsplan samt
företagets princip om icke diskriminering i samband med introduktionen i företaget och anlitade
konsulter och entreprenörer som representerar och/eller utför arbete i Tranås Energis namn
har en klausul i uppdragshandlingen om tystnadsplikt om företagets interna information samt
blir informerade om företagets policy om hantering av kommersiellt känslig information
Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
Anställda i företaget får information två gånger om året om övervakningsplanen och dess
handlingsplan. Informationen genomförs av VD och ledningsgruppen.
Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för at t regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Anställda i företaget får information två gånger om året om övervakningsplanen och dess
handlingsplan. Informationen genomförs av VD och ledningsgruppen.
Övervakningsplanen ingår i företagets kvalitetsstyrning vilket innebär att alla anställda har
tillgång till planen i företagets verksamhetshandbok.
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a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt
för at t utse den övervakningsansvarige

Styrelsen har utsett den
Övervakningsansvarige

b) Beskriv vilka befogenheter denne har

VD:s befogenheter

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
Anställda i företaget får information två gånger om året om övervakningsplanen och dess
handlingsplan. Informationen genomförs av VD och ledningsgruppen.
b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell
överträdelse

Vi har inga kända fall av avvikelser.

Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Anställda i företaget får information två gånger om året om övervakningsplanen och dess
handlingsplan. Informationen genomförs av VD och ledningsgruppen.
Här diskuteras aven hur man hanterar detta samt om man känner till någon överträdelse.
a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta övervakningsplanen?
Övervakningsansvariga:
• Upprättandet av övervakningsplanen
Verkställande direktör Niklas Johansson
• Uppföljning och åtgärder enligt övervakningsplanen
Verkställande direktör Niklas Johansson
Chef elnät/fibernät Magnus Lundberg
Försäljningschef Jennie Saxfeldt
Ekonomichef Niklas Johansson
Chef fjärrvärme Johan Holm
• Upprättandet av den årliga rapporten
Chef elnät/fibernät Magnus Lundberg
b) Ange befat tning

VD
Chef Elnät

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

www.tranasenergi.se

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

Det har ej kommit till vår kännedom
att någon anställd gjort sig skyldig till
överträdelse av övervakningsplanen.

Support-Id: 1A0-3F5

* Företagets uppdaterade uppgifter

2 (2)

