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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 att förhindra
diskriminering av tredje part

Vi arbetar efter den fastlagda
övervakningsplanen och
elmarknadshandboken.

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
Avtalsvillkor Ja
Kundens elhandelsleverantör Ja
Leverantörsbyten Ja

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

Hela IT strukturen är kontrollerad av övervakningssystem. Varje anställd har individuella
lösenord till samtliga system. Under året har uppdatering av brandväggar och virusfilter gjorts.

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

Samtliga anställda har tagit del av
övervakningsplanen och dess syfte
. Ingår som ett moment i rutin vid
nyanställning.

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

Ledningsgruppen går årligen igenom
planen som också ingår i vårt
kvalitetsledningssystem.

Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tagit del av övervakningsplanen
samt vilka åtgärder som har vidtagits vid eventuell överträdelse

All personal och övriga berörda informeras via personalmöten om planens syfte. Alla anställda
har undertecknat en förbindelse som bekräftar att han/hon har tagit del av planen. Inga
överträdelser har förekommit under 2019.
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Beskriv a) vilket tillvägagångssätt företaget använt för att utse den
övervakningsansvarige och b) vilka befogenheter denne har *

VD är total ansvarig för verksamheten och har delegerat övervakningsansvaret till HR ansvarig
som självständigt bevakar att övervakningsplanen följs och vidtar åtgärder om så behövs.

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

Eftersom personalgruppen är förhållandevis liten sker beaktande av övervakningsplanen
fortlöpande i varje moment när nya arbetsrutiner uppkommer. Löpande diskussioner sker
också inom personalgruppen huruvida risken för befintliga arbetsmoment kolliderar med
planen.

Vem eller vilka ansvarar för att upprätta
övervakningsplanen?

HR ansvarig Susanne Lindberg

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

www.kvanumenergi.se

Support-Id: 6F3-1B3
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