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Granskning av utbildningsinsatser inom 

dataskyddslagstiftningen 

Syftet med granskningen 
Syftet med granskningen av organisationens kunskaper om dataskyddslagstiftningen och 

frågor kring utbildning är att undersöka vilken nivå av kunskap organisationen har och 

identifiera eventuellt behov av ytterligare utbildningsinsatser.  

Granskningens utformning 
Granskningen är uppdelad i två delar där den ena delen är riktad till dataskyddskontakten 

och den andra delen är en enkät riktad till medarbetare och chefer.  

 

Denna del är riktad till dig som arbetar som dataskyddskontakt. Om ni själva inte kan 

besvara alla frågor får ni givetvis ta hjälp av andra personer i organisationen för att få en 

heltäckande bild av hur verkligheten ser ut. Beskriv så detaljerat och beskrivande som 

möjligt för att det ska bli ett så bra underlag som möjligt.  

 

Har ni framtagna rutiner eller andra dokument ni använder ska dessa bifogas ihop med 

svaren. Har ni frågor rörande granskningen eller behöver hjälp med förtydliganden får ni 

gärna kontakta dataskyddsombudet. 

Tidsplan 
Svar på frågorna riktade till dataskyddskontakten ska skickas till dataskyddsombudet 

senast den 2020-02-14  

Innan rapporten färdigställs kommer den att skickas till dataskyddskontakten för 

synpunkter. 

Den slutliga rapporten skickas till dataskyddskontakt, ledningsgrupp och nämnden  
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Dåtid och nutid 

1. Beskriv hur ni hittills har utbildat era medarbetare. 

Exempelvis genomförda nano-utbildningar, utbildning som hållits av dataskyddsombud, dataskyddskontakt 

och/eller extern utbildare. 

2018 

-Intraservice web/nano-utbildning, ca 50 % av alla deltar på den.  

-Kartläggning av behandlingar, projektgrupp. Projektgruppen bestod av en representant per 

förvaltningsavdelning som i sin tur vidareutbildade avdelningen.  

-Personaldag för samtliga anställda där GDPR var ett inslag.  

-Hemsidan för GDPR frågorna tas fram på intranätet. Det har även gått ut information via 

chefsbrev.  

-Utbildningsunderlag till arbetsplatsträffar har tagits fram.  

-Informationsträff för samtliga som arbetar på Kvibergskontoret.  

- Chefer har fått information/utbildning på chefsforum eller ledningsgrupper under våren 

2018 

-Dataskyddskontakter har haft utbildningar ute på anläggningar och i arbetsgrupper.  

 

2019 

-Utbildning för nya tillsvidareanställda som HR ansvarar för- GDPR är en del av 

utbildningstillfället. 

-Receptionister på avdelning anläggning- GDPR är en del av grundutbildningen, samt med i 

kassamanualen. Det är här majoriteten av personuppgiftsbehandlingar genomförs på 

förvaltningen. 
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2. Hur säkerställer ni att medarbetare deltar i utbildningarna? 

Exempelvis om ni följer upp utbildningarna eller om ni på annat sätt har en överblick över era medarbetares 

kunskaper.  

Receptionister på avdelning anläggning genomför ett kunskapstest efter sin utbildning. 

Respektive avdelning ansvarar för att följa upp kunskaperna hos medarbetarna. Men det finns 

inget förvaltningsövergripande system för uppföljning av kunskapsnivåerna.  

3. Har ni utbildat alla era medarbetare på samma sätt? Om ni utbildat 

medarbetare på olika sätt, varför har ni gjort olika? Och hur har utbildningen 

skiljt sig?  

Exempelvis har chefer fått en annan utbildning än övriga medarbetare? Skiljer sig utbildningen för 

medarbetarna på HR från utbildningen för medarbetarna på IT? 

Grundmaterialet och informationen på APT som gått ut till alla medarbetare har varit samma. 

Samt att det är samma information på vårt Intranät till alla medarbetare. 

Dock har den riktade informationen till olika medarbetargrupper anpassats efter roll/funktion 

i verksamheten.  

4. Beskriv hur ni säkerställer att nyanställda får den utbildning som krävs. 

Exempelvis om ni har ett avsnitt om dataskyddslagstiftningen i en introduktion vid nyanställning.  

Utbildning för nya tillsvidareanställda som HR ansvarar för- GDPR är en del av 

utbildningstillfället. 

Samtliga receptionister får utbildning i GDPR och personuppgiftsbehandlingar som 

genomförs i receptionen vid nyanställning. Det är här majoriteten av 

personuppgiftsbehandlingar genomförs på förvaltningen.  
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Framtid 

1. Har ni kartlagt framtida behov av utbildningar? Om ja, beskriv hur behoven 

ser ut i verksamheten och hur ni ska tillgodose dessa eventuella behov.  

 

Planerar att införa information om GDPR på checklistan för varje nyanställd på 

förvaltningen. Här får man information från sin närmaste chef samt information om var 

man kan läsa mer om GDPR på förvaltningens intranät.  

Dataskyddskontakterna och arbetsgruppen behöver kontinuerlig utbildning i frågorna. 

Dataskyddskontakterna går på utbildningar i staden och externt. Arbetsgruppen håller sig 

uppdaterad på dataskyddsområdet, samtalar med varandra under möten och får information 

om dataskyddsfrågor från dataskyddskontakterna.  

Ansvariga för personuppgiftsbehandlingar (avdelningschefer) behöver kontinuerlig 

utbildning i frågorna. Dataskyddskontakterna samordnar utbildningstillfällen, vilket kan ske 

genom vårt dataskyddsombud i staden eller extern expertis.  

2. Hur ser ni till att kunskapen underhålls hos medarbetarna?  

 

Ett omtag avseende förvaltningens arbetsgrupp inom GDPR där vi kommer att se över 

tidigare representation/sammansättning och funktion. Dataskyddskontakterna är 

sammankallande och håller ihop GDPR arbetet. Tanken är att arbetsgruppen är 

dataskyddskontakternas organisation och förlängda arm ut i förvaltningen. Arbetsgruppen 

är experter på sina verksamhetsområden och kan både bistå i fråga om eventuella 

personuppgiftsincidenter (utreda/inhämta information etc) och kontinuerlig utbildning på 

sina respektive avdelningar/enheter.  

Se även svaret ovan Framtid punkt. 1.  

3. Hur ser ni till att informationen i utbildningarna är uppdaterade? 

Exempelvis uppdateras eventuellt inköpta utbildningar från 2018? Uppdaterar ni interna powerpointbilder?    

Utbildningsmaterial stäms av med DSO och arbetsgrupp.  

Utbildningsmaterialet grundar sig på Integritetspolicyn (tillgänglig på Intranätet) som 

uppdateras löpande. 

 


