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Datum

2020-11-12
Vår referens

Gert-Ove Gren
Avdelningschef
gert-ove.gren@malmo.se

Utseende av dataskyddsombud
FRI-2020-2115
Sammanfattning

Sedan maj 2018 är stadsjurist Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud för fritidsnämnden.
Niina Stiber är för närvarande tjänstledig och åter i tjänst i augusti 2021. Under denna period
behöver fritidsnämnden utse en ersättare som dataskyddsombud.
Förslag till beslut

1.
2.

Fritidsnämnden utser konsult David Axelsson som dataskyddsombud för fritidsnämndens
verksamhetsområde med omedelbart ikraftträdande och till dess att ordinarie
dataskyddsombud är i tjänst den 13 augusti 2021.
Fritidsnämnden ger David Axelsson i uppdrag att meddela Datainspektionen om beslutet
och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2020-10-27
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2020-11-05
Fritidsnämnden 2020-11-12
Beslutet skickas till

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Juristenheten
Ärendet

Sedan maj 2018 är det obligatoriskt för myndigheter och offentliga organ att utnämna ett
dataskyddsombud. Fritidsnämnden har utsett stadsjurist Niina Stiber som dataskyddsombud för
fritidsnämndens verksamhetsområde. Niina Stiber är för närvarande tjänstledig och åter i tjänst
först den 13 augusti 2021. Därför behöver nämnden utse en ersättare för Niina Stiber och
kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat nämnden att utse konsult David Axelsson som sitt
dataskyddsombud.

SIGNERAD

2020-10-21

Fritidsförvaltningen har frågat stadskontoret om någon säkerhetsbedömning krävs för
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utnämnandet av ett externt inhyrt dataskyddsombud. Stadskontoret skriver att det inte finns
någon anledning att göra en säkerhetsprövning men tillägger: ”Däremot ska vi alltid i samband
med rekrytering/inhyrning göra en riskbedömning utifrån vilka arbetsuppgifter, vilken
information och vilka behörigheter som ska följa med uppdraget. David Axelsson är en konsult
från Atea och vårt avtal med dem innehåller sekretessförbindelser som gäller under avtalstiden
och fem år efter. Vidare har vi kommit överens med systemförvaltaren för Agera om att David
inte ska ha tillgång till systemet i sin helhet (som innehåller mycket sekretessbelagd information).
Han får istället de personuppgiftsincidentsärenden som han behöver ha tillgång till i sin roll som
Dataskyddsombud skickade till sig av systemförvaltaren.
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

