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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-11-28 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsnämnden, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Carin Gustafsson (V)
Gharib Sayed Aly (M)
Eva-Christine Winqvist (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Valentina Stoyanovska (S) ersätter Lena Björk (S)
Karin Elisabeth Granér (L) ersätter Roko Kursar (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Shatila Salami (S)
Stefana Hoti (MP)
Anna Larsson (V)
Hans Åke Banke (M)
Albin Schyllert (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Jesper Salö (nämndsekreterare)
Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Galia Bengtsson (personalföreträdare SACO)
Maria Kärrman (enhetschef strategiska avdelningen)
Linn Hellström (huvudregistrator strategiska avdelningen)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Gharib Aly (M)

Justeringen

2018-12-05

Protokollet omfattar

§137

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Salö
Ordförande
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Nils Karlsson (MP)
Justerande

...........................................

Gharib Aly (M)

…………………………………
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Överenskommelse om kommungemensam handläggning av viss
administration kopplad till dataskyddsförordningen (GDPR)

FSN-2018-1012
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.
Funktionsstödsnämnden och kommunstyrelsen föreslås nu ingå en överenskommelse om
kommungemensam handläggning av viss administration kopplad till dessa rättigheter.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner överenskommelsen samt uppdrar nämndens
ordförande att skriva under överenskommelsen mellan funktionsstödsnämnden och
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse FSN 181128 - Kommungemensam handläggning GDPR
Överenskommelse om kommungemensam handläggning GDPR
Bilaga 1 - Befattningsbeskrivning dataskyddskoordinator, inklusive bilagor
Bilaga 2 - Sekretessförbindelse

