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Förslag om godkännande av överenskommelse om kommungemensam
handläggning av viss administration kopplad till dataskyddsförordningen

ASN-2018-17697
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR) gälla i Sverige.
Dataskyddsförordningen reglerar i huvudsak behandling av personuppgifter. De personer vars
personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information
om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför
har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att
få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats
i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.
På stadskontoret finns en programgrupp som arbetar med stadens implementering av
bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen föreslår att arbetsmarknads- och
socialnämnden ingår en uppdragsöverenskommelse om kommungemensam handläggning av viss
administration kopplat till dessa rättigheter.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dataskyddsförordningen
mellan Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad och kommunstyrelsen.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag











G-Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om kommungemensam handläggning av
viss administration
Förslag på uppdragsöverenskommelse om kommungemensam handläggning
genom dataskyddskoordinator
Befattningsbeskrivning - dataskyddskoordinator
Sekretessförbindelse - dataskyddskoordinator
Bilaga 1. Rutin för handläggning av begäran om registerutdrag enligt artikel 15
GDPR
Bilaga 1.1 Begäran om registerutdrag (personuppgifter)
Bilaga 1.2 Information om personuppgiftsbehandlingar
Bilaga 1.3 Försättsblad till registerutdrag (personuppgifter)
Bilaga 2. Rutin för rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 GDPR
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Bilaga 3. Rutin för hantering av begäran om radering enligt artikel 17 GDPR
Bilaga 4. Rutin för hantering av begäran om begränsning av behandling enligt
artikel 18 GDPR
Bilaga 5. Rutin för begäran om dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR
Bilaga 6. Rutin för hantering av invändningar enligt artikel 21 GDPR
Bilaga 7. Flödesschema - radering begränsning dataportabilitet invändning
Bilaga 8. Blankett - Begäran om hantering av personuppgifter

