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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Region Östergötlands revisorer genomfört en granskning gällande efterlevnad
av dataskyddsförordningen GDPR. Granskningsobjekt är regionstyrelsen samt styrelsen i AB
Östgötatrafiken. Uppdraget ingår som en del i revisionsplanen för år 2018.
Efter genomförd granskning ges nedanstående svar på granskningens revisionsfrågor:
Har ändamålsenligt och heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits inom Region
Östergötland samt inom AB Östgötatrafiken?
Har åtgärder vidtagits för att efterleva de nya reglerna?
Vår samlade bedömning är att Region Östergötland samt AB Östgötatrafiken har
bedrivit ett ändamålsenligt, men ej till fullo heltäckande, arbete gällande GDPR.
Båda organisationerna har vidtagit vissa åtgärder för att efterleva GDPR. Ett större
fokus behövs för att organisationerna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska
implementera GDPR på alla nivåer.
Den samlade bedömningen grundar sig på följande delbedömningar utifrån ställda kontrollfrågor
vars utfall vi bedömer enligt nedan:
Är metodiken och det genomförda arbetet relevant?
Vår bedömning är att metodiken och genomfört arbete är relevant.
Det genomförda arbetet inom Region Östergötland och Östgötatrafiken är relevant för efterlevnad av
GDPR. Metodiken med förstudie för att förstå nuläge samt identifiering av åtgärder följt av ett arbete
för att genomföra de viktigaste åtgärderna är bra och väl etablerad.
Är de definierade aktiviteterna tillräckliga för att organisationen ska se GDPRprojektet som övergående till förvaltning?
Vår bedömning är att aktiviteterna till viss del är tillräckliga.
Regionen har vidtagit vissa åtgärder på central nivå och förlitar sig i stor utsträckning på att
respektive produktionsenhet beslutar om och implementerar åtgärder separat. Vi bedömer att detta
resulterat i en förbättrad efterlevnad av GDPR men att arbete kvarstår.
Östgötatrafiken har bedrivit ett omfattande arbete för att organisationen ska efterleva GDPR.
Huvudsakliga områden till följd av kraven i GDPR har berörts och de viktigaste delarna har införts.
Projektet har löpande överlämnat införda åtgärder till objektsägare för fortsatt förvaltning och för att
slutföra vissa aktiviteter.
Har definierade aktiviteter genomförts på ett tillfredsställande sätt så att önskad
effekt uppnåtts?
De effektmål som definierats har uppnåtts med hjälp av definierade aktiviteter inom Östgötatrafiken.
Det ska noteras att inga effektmål satts inom Region Östergötland.
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För Östgötatrafiken grundar sig vår bedömning på att projektet inkluderat åtgärder för alla
huvudsakliga områden till följd av GDPR:s krav. Kvarvarande åtgärder är av den karaktär som vi
bedömer att de flesta organisationer inte blivit helt klara med i tid.
Har kvarstående luckor och aktiviteter identifierats?
Vår bedömning är kvarstående nödvändiga aktiviter identifierats till viss del.
Inom Region Östergötland grundar sig vår bedömning på att det delvis är oklart hur den genomförda
analysens aktiviteter omhändertagits. Inom Östgötatrafiken har ej slutförda aktiviteter överlämnats
till förvaltningen under projektets gång. Dessa aktiviteter har omhändertagits och är identifierade.
Har utvärdering av etablerade register/processer/roller/ansvarsfördelning skett?
Vår bedömning är att utvärdering av ovanstående delar gjorts i begränsad omfattning.
Region Östergötland har kvarvarande arbete inom flera områden. Delar av regionen har gått igenom
vissa processer, register, roller, och ansvarsfördelning. Samtliga delar behöver omhändertas.
Inom Östgötatrafiken bedöms registerhanteringen vara tillräckligt etablerad och beprövad. Det
kvarstår arbete med att tydliggöra ansvarsfördelning framför allt inom uppföljningsarbetet.
Organisationen har utvärderat vissa processer och rutiner men arbete kvarstår.
Har tillräcklig utbildning genomförts?
Genomförd utbildning bedöms inte fullt ut tillräcklig även om aktiviteter genomförts.
Inom regionen har fokus varit att informera organisationen om GDPR. Eftersom det vid intervjuerna
har efterlysts mer utbildning samt att utbildning är angivet som ett prioriterat område bedömer vi att
organisationen ej fått tillräcklig utbildning. Östgötatrafikens genomförda utbildning bedöms vara på
en acceptabel nivå.
Finns det en ändamålsenlig organisation för att efterleva GDPR i framtiden?
Vår bedömning är att organisationen till viss del är ändamålsenlig.
Båda organisationerna har bedrivit ett arbete för efterlevnad av GDPR och enligt vår bedömning
kommer detta fortgå. Organisationerna behöver stärka central samordning för att effektivt tillse
kontinuerlig efterlevnad av GDPR. Vidare behöver organisationerna stärka uppföljningsarbetet samt
vidareutveckla centrala processer och styrning.
Har utvärdering av programhantering, programdesign och styrning med
rekommendationer för framtida projekt gjorts?
Vår bedömning är att utvärdering har gjorts i tillräcklig grad.
Vår bedömning grundar sig på att arbetsgrupper har lämnat in slutrapporter med en utvärdering av
genomfört arbete. Rapporterna innehåller förslag till förbättringar för framtida arbete.
Finns enhetliga rutiner och processer för utvärdering inom olika delar av
organisationen/regionen?
Vår bedömning är att enhetliga processer och rutiner finns.
Bedömningen grundar sig på att båda organisationerna inkluderat slutrapport med utvärdering och
rekommendationer i sina respektive uppdrags- och projektmodeller.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), innebär en skärpning av
dataskyddslagstiftningen inom EU, både avseende organisationers skyldigheter och de registrerade
personernas rättigheter. Den gäller för alla organisationer, företag och myndigheter som hanterar
uppgifter om EU-medborgare. För att den ska respekteras införs möjligheten till kraftfulla sanktioner
för de organisationer som ignorerar eller brister i att uppfylla de nya kraven. Sanktionsnivåerna har
valts så att de ska vara avskräckande och för att det inte ska löna sig att bryta mot reglerna för att
spara pengar. Väsentliga sanktionsavgifter för bristande efterlevnad, upp till 20 miljoner kronor, kan
utfärdas för myndigheter. Det införs också en rätt för privatpersoner att kräva skadestånd av de
organisationer som inte tillhandahåller deras rättigheter enligt förordningen. Förordningen började
tillämpas den 25 maj 2018.
Förordningen innehåller nya krav jämfört med Personuppgiftslagen. Exempelvis ska alla
organisationer bedöma riskerna för att de registrerades integritet kränks samt vidta lämpliga
åtgärder för att minska risker. Organisationer måste även i vissa fall utse dataskyddsombud och
rapportera allvarliga personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten (och i vissa fall de berörda
registrerade) inom 72 timmar. Om man misstänker att någon personuppgiftsbehandling kan medföra
höga integritetsrisker för de registrerade måste man göra en konsekvensbedömning och vidta
lämpliga åtgärder för att reducera riskerna för eventuella skador.
Revisorerna har i sin riskbedömning lyft fram som väsentligt att granska området. Granskningen
ingår i revisionsplanen för år 2018.

1.2. Syfte och Revisionsfråga
Syftet är att analysera och bedöma regionens arbete med GDPR och besvara frågorna:



Har ändamålsenligt och heltäckande arbete gällande GDPR bedrivits inom region
Östergötland samt inom AB Östgötatrafiken?
Har åtgärder vidtagits för att efterleva de nya reglerna?

1.3. Revisionskriterier
Granskningen har utgått ifrån följande revisionskriterier:



Dataskyddsförordningen (GDPR) och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

1.4. Kontrollfrågor
Bedömningen har gjorts utifrån följande kontrollfrågor som ligger till grund för revisionsfrågorna:




Är metodiken och det genomförda arbetet relevant?
Är de definierade aktiviteterna tillräckliga för att organisationen ska se GDPR-projektet som
övergående till förvaltning?
Har definierade aktiviteter genomförts på ett tillfredsställande sätt så att önskad effekt
uppnåtts?
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Har kvarstående luckor och aktiviteter identifierats?
Har utvärdering av etablerade register/processer/roller/ansvarsfördelning skett?
Har tillräcklig utbildning genomförts?
Finns det en ändamålsenlig organisation för att efterleva GDPR i framtiden?
Har utvärdering av programhantering, programdesign och styrning med rekommendationer
för framtida projekt gjorts?
Finns enhetliga rutiner och processer för utvärdering inom olika delar av organisationen?

1.5. Avgränsning
Granskningen är avgränsad till innehållet i lagstiftningen och prövning sker mot best practice.
Noterbart är att praxisfall kopplat till lagstiftningen ej har berörts då detta ännu inte finns i
tillräckligt stor utsträckning. AB Östgötatrafiken ingår i granskningen jämte Region Östergötland.

1.6. Metod
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier.
Intervjuerna har genomförts dels i workshop-form med flera deltagare från verksamheten samtidigt
och dels med enskilda individer. Antal intervjuer samt workshops har sammanlagt uppgått till 11
stycken och antal deltagare är 17 personer.
Granskningen bygger på underlag och intervjuer som inkommit under perioden september till
november år 2018.
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2. Granskningsresultat
2.1. Är metodiken och det genomförda arbetet relevant?
Iakttagelser
Region Östergötland
Region Östergötland genomförde våren 2017 en förstudie i syfte att identifiera de gap som då fanns
för att följa GDPR samt klarlägga vilket behov av åtgärder som fanns. Förstudien avslutades den 30
juni 2017 och slutrapporten från förstudien innehåller såväl styrkor som åtgärdsbehov i relation till
GDPR. Den sammanfattande åtgärdslistan omfattar 59 åtgärder.
Region Östergötland beslutade att ett uppdrag skulle genomföras från oktober 2017 och vara klart till
den 25 maj 2018. Uppdraget inkluderade 6 prioriterade områden med syfte att förbereda
verksamheten inför den nya lagstiftningen. Beslutad ram för bemanning för uppdraget var en intern
uppdragsledare samt inhyrd juristresurs. Faktisk bemanning inkluderade även en kommunikatör.
Organisationer av Region Östergötlands storlek och omfattning har ibland tilldelat fler resurser för
liknande uppdrag. En slutrapport av uppdraget godkändes den 11 juni 2018. Av denna framgår att 4
av de 6 prioriterade områdena blev fullt genomförda. Övriga områden blev delvis genomförda.
Ansvar för vidare aktiviteter för att verksamheterna ska uppfylla GDPR ligger inom förvaltningen för
respektive verksamhet. Av intervjuer med verksamhetsrepresentanter framgår att respektive
verksamhet definierat och genomfört aktiviteter utöver det som det centrala uppdraget påbörjat.

Östgötatrafiken
Östgötatrafiken genomförde sommaren 2017 en studie benämnd ”Östgötatrafiken Nuläge+
Dataskyddsförordningen” med hjälp av ett externt konsultbolag. I rapporten framgår ca 70
aktiviteter som behöver genomföras för att organisationen ska följa GDPR.
Östgötatrafiken startade i februari 2018 ett projekt för att åtgärda de punkter som studien
rekommenderat. Projektet prioriterade aktiviteter utifrån risk och vikt. Planen var att vara klar med
de flesta aktiviteter med prioritet 1 och 2 vid förordningens ikraftträdande. Total bemanning för
projektet sattes till ungefär 2,5 årsarbetare fördelat på 8 personer med olika bakgrund och
kompetens.
Löpande under projektet involverades fler personer för specifika aktiviteter, och allt eftersom
aktiviteter blev klara överlämnades dessa till mottagare inom verksamheten. Vid intervju med
mottagande förvaltningsledare framkommer att det fanns en stor tillit till att projektet genomfört ett
komplett arbete för att hantera de förändringar som behövdes inför förordningens ikraftträdande.
Ytterligare kartläggning eller planering av åtgärder har ej gjorts.

Bedömning
Vår bedömning är att metodiken och det genomförda arbetet som genomförts är relevant.
Det genomförda arbetet inom Region Östergötland och Östgötatrafiken är relevant för efterlevnad av
GDPR. Metodiken med förstudie för att förstå nuläge samt identifiering av åtgärder följt av ett arbete
för att genomföra de viktigaste åtgärderna är väl etablerad.
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2.2. Är de definierade aktiviteterna tillräckliga för att
organisationen ska se GDPR-projektet som
övergående till förvaltning?
Iakttagelser
Region Östergötland
De aktiviteter som definierades för det tillsatta GDPR-uppdraget under våren 2018 kunde till del
göras klart. Resultat samt kvarvarande delar överlämnades till respektive mottagare inom ordinarie
verksamhet. Av avgränsningarna i uppdraget framgår att införandet, eller delar därav, inte ingick i
uppdraget.
Av intervjuerna framgår att ansvarsfördelning i en del fall är oklar och att arbete kvarstår. Det
kvarstår bland annat kartläggningsarbete vad gäller personuppgiftsbehandlingar, överföring till
tredje land (land utanför EU/EES), och genomförande av konsekvensbedömningar.
Vid intervjuerna framkom även att det saknas resurser på central nivå för att kunna stödja
verksamheten i kvarvarande arbete i syfte att efterleva GDPR. Det framkom även att det finns en
känsla av att ledningen nedprioriterat frågan efter att uppdraget slutfördes. Vid en intervju nämndes
att förståelsen för att patientsäkerhet, dataskydd och informationssäkerhet hänger ihop kan
förbättras.

Östgötatrafiken
Projektet som bedrivits under 2018 för anpassning till GDPR inkluderar de åtgärdspunkter som
rekommenderades i studien ”Östgötatrafiken Nuläge+ Dataskyddsförordningen”. Slutrapporten
listar 5 områden som projektet jobbat med men ej slutfört. Förvaltningen har fått uppdraget att
slutföra dessa.
Utöver vad som listas som kvarvarande aktiviteter i slutrapporten noterades det under intervjuer att
test och utvärdering av nya eller uppdaterade processer och rutiner inte har skett i samtliga fall.
Under intervjuerna har personerna framhållit att den tekniska säkerheten för IT-system hanteras
centralt. Säkerheten bedöms av verksamheten vara på en god nivå.

Bedömning
Vår bedömning är att definierade aktiviteter till viss del är tillräckliga.
Regionen har vidtagit vissa åtgärder på central nivå, och förlitar sig i stor utsträckning på att de olika
centrumen beslutar om och implementerar åtgärder separat. Vi bedömer att detta resulterat i en
förbättrad efterlevnad vad gäller GDPR, men att mycket arbete kvarstår. Rollbeskrivningar behöver
kompletteras, och uppföljningsarbetet behöver förstärkas för att regionstyrelsen ska kunna ha en
faktabaserad förståelse för hur väl regionen följer GDPR.
Östgötatrafiken har bedrivit ett omfattande arbete för att organisationen ska efterleva GDPR. Alla
huvudsakliga områden av kraven i GDPR har berörts och de viktigaste delarna har införts. Projektet
har löpande överlämnat vidtagna åtgärder till objektsägare för fortsatt förvaltning och för att slutföra
aktiviteter. Vi bedömer även denna metodik som relevant för projektets innehåll.
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2.3. Har definierade aktiviteter genomförts på ett
tillfredsställande sätt så att önskad effekt uppnåtts?
Iakttagelser
Region Östergötland
Utifrån uppdragsdirektivet sattes inga effektmål upp. Däremot sattes resultatmål upp för respektive
prioriterat område som inkluderades i uppdraget. Vi har i denna granskning översiktligt granskat
genomförandet och resultatet av uppdraget. Vi har inte funnit skäl till att ifrågasätta det resultat som
presenterades i uppdragets slutrapport.

Östgötatrafiken
Projektdirektivet inkluderade två effektmål:
E1: När personuppgifter hanteras inom Östgötatrafiken ska det göras i enlighet med
gällande lagstiftning. Målsättningen är noll avvikelser efter avslutat projekt.
Effektuppföljning ska ske genom stickprov varje månad under sex månader efter avslutat
projekt.
E2: Öka kunskapsnivån och riskmedvetenheten hos medarbetare som arbetar med
hantering av personuppgifter. Uppföljning via enkät efter avslutat projekt.
Vad gäller E1 har ett omfattande arbete genomförts för att organisationen ska efterleva kraven i
GDPR. Projektet har slutfört de flesta av de företagna aktiviteterna, men konstaterar i slutrapporten
att vissa åtgärder är kvar att slutföra. Då projektet avslutades i november 2018 har inte tillräcklig tid
förflutit för att fullt ut avgöra om effektmålet har uppnåtts.
Under projekttiden har information och utbildning getts organisationen. Samtliga medarbetare som
muntligen tar emot beställningar och pratar med kunder har genomgått utbildning om vad GDPR är
samt varit inbjudna på workshop om hur det påverkar det dagliga arbetet. De stickprov som vi har
gjort visar på att medarbetare anser sig vara medvetna om vad GDPR innebär för deras verksamhet.

Bedömning
De effektmål som definierats har i allt väsentligt uppnåtts inom Östgötatrafiken. Det ska noteras att
effektmål inte sattes upp i uppdraget som bedrevs inom Region Östergötland.
För Östgötatrafiken grundar sig vår bedömning på att projektet inkluderat åtgärder för alla
huvudsakliga områden av kraven för GDPR. Kvarvarande åtgärder är av den karaktär som vi
bedömer att de flesta organisationer ej blivit helt klara med i tid. Östgötatrafiken har identifierat att
efterlevnad av GDPR är ett pågående arbete vilket är en förutsättning för att även på sikt efterleva
lagstiftningen. Det har även genomförts informations- och utbildningsinsatser för utvalda kategorier
av medarbetare. Generellt bedöms kunskapen om GDPR inom organisationen vara tillfredsställande.

2.4. Har kvarstående luckor och aktiviteter
identifierats?
Iakttagelser
Region Östergötland
Slutrapporten från genomförd ”gap-analys” listade aktiviteter som behövde utföras. 6 prioriterade
områden valdes ut till det uppdrag som bedrivits under våren 2018.
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Gap-analysens slutrapport innehåller många kvarvarande aktiviteter som behöver utföras. En av de 6
prioriterade områdena i uppdraget definierades genom aktiviteten ”Dokumentera de aktiviteter som
bör prioriteras för det fortsatta arbetet med dataskyddsförordningen efter den 25 maj”. Resultatet
av aktiviteten är en lista på 7 prioriterade områden med sammanlagt 22 punkter.

Östgötatrafiken
Projektet har löpande överlämnat aktiviteter till förvaltning. Detta inkluderar såväl slutförda som ej
slutförda aktiviteter. De ej slutförda aktiviteter som överlämnats har därefter införlivats i de ordinarie
förvaltningsplanerna för att därigenom slutföras.
En genomgång av alla verksamhetsplaner och förvaltningsplaner inom Östgötatrafiken ska enligt
intervjupersonerna kunna ge en samlad bild av kvarstående aktiviteter, men en sammanhållen
restlista har ej kunnat identifieras.

Bedömning
Vår bedömning är kvarstående nödvändiga aktiviter identifierats till viss del.
Inom Region Östergötland grundar sig vår bedömning på att det delvis är oklart hur gap-analysens
aktiviteter omhändertagits i uppdrag eller restlista. Det har under uppdragets gång framkommit
ytterligare utvecklingsområden. Ansvar är utlagt på verksamhetschefer men vi har inte kunnat
konstatera att det finns en central förståelse för kvarvarande arbete.
Vad gäller Östgötatrafiken har inom projektet ej slutförda aktiviteter överlämnats till förvaltningen
såväl under projektets gång som vid dess slut. Kvarvarande aktiviteter har omhändertagits av
förvaltningen och är därmed identifierade. Det vore önskvärt med en kompletterande
sammanställning av kvarvarande aktiviteter för uppföljningsändamål.

2.5. Har utvärdering av etablerade
register/processer/roller/ansvarsfördelning skett?
Iakttagelser
Region Östergötland
Gällande roller och ansvarsfördelning: Ett av de 7 prioriterade områdena som identifierats
som centrala efter uppdraget är att förtydliga roller, ansvarsfördelning samt befogenhet. Det har även
framkommit under intervjuerna att det finns otydligheter i roller och ansvarsfördelning. Det framgår
av dokumentet ”Uppföljning av behandling av personuppgifter” att regionens dataskyddsombud
årligen ska planera och genomföra uppföljningar inom området.
Gällande register: Det saknas idag register av hög kvalitet för såväl egna personuppgiftsbehandlingar som när regionen är personuppgiftsbiträde och när regionen anlitar externt
personuppgiftsbiträde. Ett av 7 prioriterade områden är att utveckla denna del.
Gällande processer: Inom uppdraget har processer utvärderats men denna granskning har inte
kunnat besvara om samtliga relevanta processer har inkluderats. Regionen har identifierat att det
kvarstår arbete. Ett av de 7 prioriterade områdena utifrån uppdraget inkluderar att förbättra
processer inom flera områden.
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Östgötatrafiken
Gällande roller och ansvarsfördelning: Inom Östgötatrafiken har rollen dataskyddsombud
tillkommit som en konsekvens av GDPR. Rollen beskrivs främst som Datainspektionens förlängda
arm och inte som ansvarig för dataskyddsarbetet inom organisationen.
Ansvaret för efterlevnad av GDPR uppges omfatta samtliga inom verksamheten. Särskilt fokus har
förvaltningsledare och objektsägare för sina respektive områden. Ingen ansvarar dock för
efterlevnaden utifrån ett övergripande perspektiv.
Projektets cirka 70 aktiviteter listar enbart en aktivitet som specifikt handlar om ansvarsfördelning:
”Utpekande av informationsansvarig/informationsägare”. En projektmedlem nämner hur en möjlig
framtida ansvarsfördelning i förvaltning kan struktureras.
Gällande register: Ett personuppgiftsregister togs fram redan under förstudien. Registret har
därefter underhållits, men det finns kvarvarande luckor som behöver åtgärdas. En kvarvarande
aktivitet är att migrera personuppgiftsregistret in i ett system anpassat för ändamålet.
Organisationen bedriver ett organiserat arbete med personuppgiftsbiträdesavtal, med prioritet på de
avtal som rör större mängder kunduppgifter.
Gällande processer: Projektet har inkluderat genomgång av några processer och rutiner,
däribland 4 för de registrerades rättigheter, incidenthanteringsprocess samt förvaltning av
personuppgiftsregistret.

Bedömning
Vår bedömning är att utvärdering skett i begränsad omfattning.
Vår bedömning grundar sig på att Region Östergötland har kvarvarande arbete inom samtliga delar
av kontrollmålet. Separata delar av regionen har gått igenom vissa processer, register, roller, och
ansvarsfördelning. För att uppfylla kontrollmålet behöver Region Östergötland säkerställa att
samtliga delar är omhändertagna inom hela organisationen. Det vore önskvärt att regionen ökar
samordningen och testningen av processer och rutiner då det först därefter är möjligt att avgöra om
processen fungerar i praktiken.
Inom Östgötatrafiken bedöms registerhanteringen vara tillräckligt etablerad och beprövad. Det
kvarstår arbete med att tydliggöra ansvarsfördelning, framför allt inom uppföljningsarbetet.
Organisationen har utvärderat vissa processer och rutiner men arbete kvarstår.

2.6. Har tillräcklig utbildning genomförts?
Iakttagelser
Region Östergötland
Utbildning om informationssäkerhet inklusive dataskydd har erbjudits regionledningen men vissa
har valt att avstå. Inom uppdraget har kommunikationen till medarbetare om GDPR benämnts
”information” snarare än ”utbildning”. Informationen har kommunicerats som del av APT-material,
via internwebb och verksamhetscheferna har fått ansvar att delge information till övriga inom
verksamheten. Även IT-samordnarna har agerat för att sprida information och besvara frågor.
Vid intervjuerna har det flera gånger lyfts fram att mer utbildning behövs, exempelvis till
regionledningen och gällande användning av personuppgifter för forskningsändamål. Utbildning är
ett av sju områden som uppdraget rekommenderat ska prioriteras i det fortsatta arbetet.
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Östgötatrafiken
Utbildning inom organisationen har genomförts via informationsmaterial på internwebben samt via
klassrumsträffar och workshops. Inom delar av organisationen har ordinarie arbetsplatsmöten
använts för att diskutera GDPR och dess påverkan. I intervjuerna påtalats att tillräcklig utbildning
har erhållits. Det planeras dock ytterligare insatser för samtliga medarbetare för att hålla frågan vid
liv samt introducera alla nya medarbetare i lagstiftningen.

Bedömning
Vår bedömning är att genomförd utbildningsinsats inte är fullt ut tillräcklig även om aktiviteter
genomförts. Ytterligare utbildningsinitiativ planeras.
Inom Region Östergötland har fokus varit att informera organisationen om GDPR. Eftersom det vid
intervjuerna har efterlysts mer utbildning samt att utbildning inkluderas som ett prioriterat område
för fortsatt arbete bedömer vi att de hittills genomförda utbildningarna inte varit tillräckliga.
Östgötatrafikens arbete med utbildning inom organisationen bedöms vara på en acceptabel nivå.
Medarbetare har fått olika mycket information och utbildning beroende på vilken information de
hanterar.

2.7. Finns det en ändamålsenlig organisation för att
efterleva GDPR i framtiden?
Iakttagelser
Region Östergötland
Inom Region Östergötland finns en dataskyddsstrategi antagen. Den specificerar ansvarsområden för
efterlevnad av GDPR. Tre nivåer nämns:


Regionstyrelsen som leder och samordnar Region Östergötlands verksamheter



Region Östergötlands dataskyddsombud



Samtliga medarbetare på alla nivåer i regionens alla verksamheter

Vid intervjuer har det uttryckts att roller och ansvarsfördelning i relation till GDPR är otydliga. Det
har även framkommit vid intervjuer att mer personella resurser vore önskvärt exempelvis för att ge
kontinuerligt stöd inom juridik och informationssäkerhet samt för att operativt arbeta med att
samordna aktiviteter relaterade till GDPR.
Regionens IT-samordnare uppges, tillsammans med andra IT-resurser, vara de som sprider kunskap
om GDPR och påtalar vad som behöver göras. IT-samordnarna genomför dock inte strukturerad
uppföljning av införda åtgärder. Viss samordning mellan verksamheterna görs via IT-samordnarna. I
intervjuerna har framförts att vald arbetsmodell är beroende av enskilda personers intresse och
kunskap om GDPR.

Östgötatrafiken
Inom Östgötatrafiken nyttjas existerande förvaltningsmodell med förvaltningsledare samt
objektsägare för att tillse efterlevnad av GDPR. Organisationen har ett tillsatt dataskyddsombud men
saknar en centralt sammanhållande funktion för GDPR-arbetet. Utöver förvaltningsledarna och
objektsägare har uttryckts att ansvaret för följsamhet mot GDPR åligger samtliga medarbetare.
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Bedömning
Vår bedömning är att det till viss del finns en ändamålsenlig organisation för att efterleva GDPR.
Inom båda organisationerna har arbete bedrivits för att efterleva GDPR. Organisationerna behöver
stärka central samordning för att effektivt och med hög kvalitet tillse att alla delar av verksamheterna
kontinuerligt följer GDPR. Vidare behöver organisationerna stärka uppföljningsarbetet samt utveckla
centrala processer och styrning.

2.8. Har utvärdering av programhantering,
programdesign och styrning med
rekommendationer för framtida projekt gjorts?
Iakttagelser
Region Östergötland
Uppdraget har lämnat in en slutrapport som godkändes den 11 juni 2018. I rapporten behandlas
bland annat hur väl uppdraget lyckades nå de uppsatta målen samt hur väl budgeten hölls. I slutet av
rapporten beskrivs även vad som fungerat bra och vad som kan förbättras till nästa uppdrag.

Östgötatrafiken
Projektet har lämnat in en projektslutrapport som godkändes den 12 november 2018. I denna
beskrivs erfarenheter från projektet. Vidare ges kortfattat förslag till förbättringar samt
rekommendationer inför kommande projekt.

Bedömning
Vår bedömning är att utvärdering gjorts i tillräcklig grad.
Vår bedömning grundar sig på att tillsatta arbetsgrupper har lämnat in slutrapporter som båda har
inkluderat en utvärdering av det genomförda arbetet inklusive förslag till förbättringar för
kommande arbete.

2.9. Finns enhetliga rutiner och processer för
utvärdering inom olika delar av organisationen?
Iakttagelser
Region Östergötland
Vid intervjuer har det framkommit att en utvärdering av utfört uppdrag normalt sett genomförs i
samband med att slutrapporten skrivs.

Östgötatrafiken
Vid intervjuer har det framkommit att en utvärdering av utfört projekt normalt sett genomförs i
samband med att slutrapporten skrivs.

Bedömning
Vår bedömning är att kontrollmålet har uppfyllts.
Vår bedömning grundar sig på att båda organisationerna inkluderar en slutrapport med utvärdering
och rekommendationer i sina respektive arbetsmodeller.
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