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Dataskyddsombud för funktionsstödsnämndens verksamhetsområde
FSN-2018-111

Sammanfattning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har till syfte att skydda enskildas personuppgifter, stärka den registrerades rättigheter och förtydliga de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvar och skyldigheter. Varje nämnd med självständigt verksamhetsansvar är personuppgiftsansvarig, något som innebär att funktionsstödsnämnden är ytterst ansvarig för hur
personuppgifter behandlas i de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde.
Samtliga personuppgiftsansvariga organisationer/myndigheter ska som ett led i detta ansvar utse
ett dataskyddsombud (DSO). DSO:s uppgift är att övervaka att organisationen följer förordningen genom att granska hur organisationen behandlar personuppgifter, informera och ge råd
och vara kontaktperson för Datainspektionen. Funktionsstödsnämnden utsåg i april 2018 stadsjurist Niina Stiber till dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens
arbetsutskott anmodar nu stadens nämnder att utse David Axelsson till dataskyddsombud för
respektive nämnds ansvarsområde tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13
augusti 2021.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden utser konsult David Axelsson som dataskyddsombud för funktionsstödsnämndens verksamhetsområde från och med den 24 augusti 2020 till dess att ordinarie
dataskyddsombud är åter i tjänst den 13 augusti 2021.
2. Funktionsstödsnämnden uppdrar David Axelsson att meddela Datainspektionen om beslutet
och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutsunderlag

•
•
•

Beslut FSN 180425 §57 Förberedelsearbete inför nya dataskyddsförordningen, GDPR
Beslut KSAU 2020-08-10 (§450) Utseende av dataskyddsombud
G-Tjänsteskrivelse FSN 200824 - Utseende av dataskyddsombud

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-04-12
Funktionsstödsnämnden 2018-04-25
Funktionsstödsnämnden 2020-08-24

SIGNERAD

2020-08-19

Beslutet skickas till

2 (2)
Stadskontoret
Dataskyddsombud David Axelsson
Ärendet

Ärendets huvuddrag återfinns i sammanfattningen.
Generell information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter hittar man på
https://malmo.se/personuppgifter
Funktionsstödsförvaltningens arbete med hanteringen av personuppgifter regleras dels genom
funktionsstödsnämndens delegationsordning dels genom det stöd och rutiner som förvaltningen
och Malmö stad tagit fram till verksamheten. Man hittar detta arbete på
https://cityofmalmo.omniacloud.net/177-funktionsstodsforvaltningen/om-dataskyddsforordningen-gdpr-i-funktionsstodsforvaltningen
Ansvariga

Tarek Borg Ekonomichef

