Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
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Företagsuppgifter
Företagets namn

Falkenberg Energi AB

Organisationsnummer

556461-4831

Övervakningsansvarig

Karin Tångring

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
Kostnaderna för gemensamma tjänster såsom kundservice, ekonomi, IT och lokaler regleras
genom fördelningsnycklar baserade på varje avdelnings utnyttjande av de olika tjänsterna.
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

Kundanläggningsstatistik

Ja

Kunders kreditvärdighet

Ja

Kundens elhandelsleverantör

Ja

Leverantörsbyten

Ja

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

Berörda informeras hur de skall
hantera kommersiellt känslig
information för att undvika att
ickebehöriga får tillgång till känslig
information.

Beskriv vilka utbildningsinsatser företaget har genomfört under året i syfte at t motverka
diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden
I samband med företagsgemensam träff vid ett tillfälle under året. Samt på arbetsplatsträffar
för respektive enhet vid minst ett tillfälle. Nyanställda får information om övervakningsplanen
som ett moment i introduktionen. Övervakningsplanen finns tillgänglig för samtliga på
Falkenberg Energi AB.
Beskriv hur företaget aktivt har arbetat under året för at t regelbundet synliggöra
ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen
Informationen om övervakningsplanen sker på en gemensam träff på företaget och där
samtliga från ledningsgruppen deltar. Frågan lyfts även upp på ledningsgruppens möte i
samband med inrapporteringen.
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a) Beskriv vilket tillvägagångssät t företaget använt
för at t utse den övervakningsansvarige

Övervakningsansvarig har utsetts av
VD för Falkenberg Energi AB.

b) Beskriv vilka befogenheter denne har

Har befogenhet att självständigt
bevaka att övervakningsplanen
upprättas och följs.

a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt at t anställda tagit del av övervakningsplanen
Informationen om övervakningsplanen sker på en gemensam träff på företaget och där
samtliga från ledningsgruppen deltar. Frågan lyfts även upp på ledningsgruppens möte i
samband med inrapporteringen.
b) Vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse
Hela ledningsgruppen deltar vid den gemensamma informationen och ser till att de som inte
varit med på informationen får den senare. Ingen anställd har under året gjort sig skyldig till
överträdelse av övervakningsplanen.
Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av
övervakningsplanen under året
Kontroller av att medarbetarna förstår vad som menas i övervakningsplanen. Förklarar och går
igenom vikten av att ha så riktig fördelningsnyckel som möjligt i budgetarbetet. Ansvarar för att
planera och genomföra informationsträffar om övervakningsplanen.
a) Vem eller vilka ansvarar för at t upprät ta
övervakningsplanen?

Elnätschefen är ansvarig för att det
finns en övervakningsplan samt
att den årligen rapporteras in till
Energimarknadsinspektionen.

b) Ange befat tning

Elnätschef

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

https://www.falkenberg-energi
.se/elnat/bra-att-veta-om-elnat/
overvakningsplan
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