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Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag. Rättsläget har förändrats och det har tillkommit ny
rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudets ansvar har därmed blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad,
med dess helägda bolag, är en stor organisation. Med hänsyn härtill behövs förstärkning med
ytterligare ett dataskyddsombud. Vidare kommer Niina Stiber att från och med den 16 maj 2022
övergå till att arbeta som stadsjurist.
Mot denna bakgrund behöver kommunens nämnder och helägda bolag entlediga Niina Stiber
som dataskyddsombud och utse två nya dataskyddsombud.
Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden entledigar Niina Stiber som dataskyddsombud för
nämndens verksamhetsområde med omedelbar verkan.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden utser tills vidare Martin Axelsson och Kajsa Thelin
som dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde med omedelbart ikraftträdande
och meddelar därefter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) beslutet och
dataskyddsombudens kontaktuppgifter.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag

SIGNERAD

2022-05-09





G-Tjänsteskrivelse KSAU 220425 Entledigande och utseende av nya dataskyddsombud
Protokollsutdrag KSAU 220425 §250
G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Entledigande av dataskyddsombud samt beslut om att utse
två nya dataskyddsombud
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-05-04
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-05-12
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24
Beslutet skickas till

Martin Axelsson, Kajsa Thelin, Karl-Johan Karlsson
Ärendet

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag.
Dataskyddsombud är den person som den personuppgiftsansvarige har utsett för att självständigt
tillse att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt inom verksamheten. Dataskyddsombudets
oberoende ställning och arbetsuppgifter regleras i art. 37–39 dataskyddsförordningen.
Ombudet kan jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister och ber den
personuppgiftsansvarige att vid behov vidta rättelse. Vid tveksamheter ska ombudet samråda
med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet kan även ge rådgivning på övergripande nivå.
EU:s dataskyddsförordning, som började tillämpas i maj 2018, föreskriver att ombudet ska
rapportera direkt till den personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå.
Niina Stiber har sedan 2018 haft ett ansvar som dataskyddsombud för samtliga kommunens
nämnder och helägda bolag. Rättsläget har förändrats under de senaste åren och det har
tillkommit ny rättspraxis avseende tillämpningen av dataskyddslagstiftningen.
Dataskyddsombudets ansvar har därmed blivit mer omfattande och komplext och Malmö stad,
med dess helägda bolag, är en stor organisation. Därför finns behov av att två dataskyddsombud
framöver delar på ansvaret. En rekrytering har genomförts för att ersätta Niina Stiber, som från
och med den 16 maj 2022 kommer att arbeta som stadsjurist, och för att utöka med ytterligare
ett dataskyddsombud.
Martin Axelsson och Kajsa Thelin arbetar idag som dataskyddsombud i andra organisationer och
kommer att påbörja sina anställningar på stadskontoret den 16 maj 2022.
Med hänsyn härtill föreslås att Niina Stiber entledigas som dataskyddsombud med omedelbar
verkan samt att Kajsa Thelin och Martin Axelsson utses till dataskyddsombud för
arbetsmarknads- och socialnämnden tills vidare.
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