Västerås stads revisorer

SENASTE NYTT Nr 87 – 2020
Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås Stadshus AB
samt dotterbolag
Granskningens inriktning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har
EY genomfört en granskning av de kommunala
bolagen Bostads AB Mimer, Mälarenergi AB
inklusive Fibra samt Mälarenergi Elnät AB,
Mälarhamnar AB, Västerås Marknad & Näringsliv
AB, Västerås Parkerings AB och Västerås stads
strategiska fastigheter AB samt Nya Västerås
flygplats AB (i begränsad omfattning), med
avseende på hantering av personuppgifter och
efterlevnad av dataskyddsförordningen GDPR.
Intervjuer har även hållits med representanter från
koncernbolaget Västerås Stadshus AB, vilka dock
inte har någon aktiv roll i bolagens
personuppgiftsarbete och därför inte inkluderats
som separat granskningsobjekt.
Granskningens syfte har varit att ge en
övergripande förståelse för huruvida kommunens
bolag bedriver ett ändamålsenligt arbete med
dataskyddsförordningen och hur väl man uppfyller
de åtgärder som förordningen stipulerar.

Iakttagelser och slutsatser

men samtliga bolag saknar viktiga processer inom
specifika områden.
Noterbart är att Mimer – det bolag med flest
personuppgifter – har en mycket låg mognadsgrad
inom riskhantering och kontroll.
Vad gäller Nya Västerås Flygplats, vilka vid
tidpunkten för granskningen är föremål för beslut
om nedläggning, har EY i samråd med revisionen
valt att använda ett anpassat granskningsprogram
med begränsad omfattning för att kunna ge ett
revisionsutlåtande med en så rättvisande bild som
möjligt. Baserat på detta konstaterar EY att arbetet
med dataskydd i flygplatsbolaget kan anses
ändamålsenligt.
På en övergripande nivå rekommenderar EY att
Västerås stad samordnar dataskyddsarbetet med
bolagen eller mellan de bolag där behov finns,
genom att bistå med kunskap, styrdokumentation,
vägledning och tydligare styrning. Flera av bolagen
skulle exempelvis dra stor nytta av att ha ett
professionellt dataskyddsombud på deltid. Genom
samordning kan kommunen som helhet arbeta mer
resurseffektivt och uppnå en högre mognadsgrad.

En översiktlig granskning av 12 olika områden med
utgång i EY:s ramverk för personuppgiftshantering
gentemot dataskyddsförordningen för kommunala
verksamheter har genomförts under maj till
september 2020. Enligt metoden bedöms
verksamhetens mognadsgrad enligt 116 punkter på
en ordinarie skala från 1 (begynnande) till 5
(optimerad) inom de respektive 12 områdena. Den
genomsnittliga mognadsgraden är baserat på
snittet av mognadsgraden för de respektive 12
områdena.
Baserat på den analys och granskning som
genomförts bedöms bolagen ha en varierande
mognadsgrad från låg till hög i förhållande till
jämförbara organisationer.
Styrningen från Västerås stad är problematisk
såtillvida att den helt saknas. Detta medför att man
från kommunens sida inte genom styrning har
säkerställt att bolagen arbetar med
dataskyddsförordningen (GDPR) på ett
ändamålsenligt sätt. I praktiken har vissa bolag
självständigt löst detta på ett ändamålsenligt sätt,

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens
hemsida www.vasteras.se
För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller
revisionssamordnare Christel Modin tfn: 076-569 48 43.
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