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Revisionsrapport: Granskning av rutiner för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen 
 
KPMG har av oss i revisionsgrupp 1 fått i uppdrag att granska rutiner för efterlevnad av 
dataskyddsförordningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Dataskyddsförordningen trädde ikraft den 25 maj 2018 och är gällande ramverk för behandling av 
personuppgifter. Den nya lagstiftningen syftar bl.a. till ett starkare skydd för individers integritet och 
större makt till att kunna bestämma över sina personuppgifter. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns brister vad avser efterlevnaden av dataskydds-
förordningen. Det bedöms att det finns ett behov av en central styrning från kommunstyrelsens sida 
vad avser nämndernas arbete med att uppfylla lagen. 

Det bör framhållas att det är personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser som är juridiskt sett 
ytterst ansvariga för att uppnå en tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskydds-
förordningen och ansvarar därmed för verkställandet. Kommunstyrelsens uppsiktplikt ska därmed inte 
förväxlas med rollen som personuppgiftsansvarig, där kommunstyrelsen inte kan inta rollen som 
personuppgiftsansvarig för någon annan nämnd eller styrelse. Dock har kommunstyrelsen ett ansvar 
för framtagande av centrala kommunövergripande styrdokument och rutiner i syfte att säkerställa en 
enhetlig hantering inom samtliga nämnder och styrelser samt tillse att det råder en tillfredställande 
samt homogen kunskapsnivå. 
 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen bl.a. att: 

• utöva en central styrning i syfte att öka graden av efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. 
 

• inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp huruvida verksamheterna efterlever 
dataskyddsförordningen. 
 

• säkerställa att det finns fastställda samt aktuella kommunövergripande styrdokument och 
riktlinjer i syfte att uppnå en enhetlig hantering. 
 

• utöva en central styrning vad avser utbildningsinsatser inom dataskyddsförordningen, då det 
finns ett behov av att säkerställa en homogen kunskapsnivå inom nämnderna.  
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• sammanfatta en årlig statusrapport avseende nämnders och styrelsers status vad avser 
efterlevnad av dataskyddsförordningens olika delar. Den bör tillställas kommunstyrelsen i sin 
helhet i syfte att möjliggöra utövandet av styrelsens uppsiktsplikt som är ett kollektivt ansvar 
för samtliga ledamöter i styrelsen.  

 

Vi beslutar att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 maj 2022 och för 
kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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