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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-24 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (Ordförande)
Bengt Persson (S) (Vice ordförande)
Josefin Anselmsson Borg (M) (Andre vice ordförande)
Elin Kramer (S)
Munir Niazi (S)
Erik Hammarström (MP)
Albin Schyllert (M)
Lars-Eric Nelderup (C) (medverkar digitalt)
Lisbeth Persson Ekström (SD) (medverkar digitalt)
Bo Stefan Claesson (SD) (medverkar digitalt)
Ingrid Kristina Andersson (S) (medverkar digitalt) ersätter Vakans S (S)
Anfal Saad Mahdi (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Peter Eliasson (M) ersätter Gharib Sayed Aly (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Maher Dabbour (S)
Pethra Ängquist (S)
Karin Elisabeth Granér (L) (medverkar digitalt)
Pontus Källström (MP)
Halid Osman (C)
Jane Sophie Charlotte Olin (SD)
Jeanette Persson (SD)

Övriga närvarande

Tarek Borg (ställföreträdande förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Maria Mohlin (förvaltningsjurist)

Utses att justera

Josefin Anselmsson (M)

Justeringen

2020-08-31

Protokollet omfattar

§100

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Roko Kursar (L)
Justerande

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

Josefin Anselmsson (M)
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§

100

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.
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.
Beslutsgång
Ärendet avgörs genom att samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare muntligen redogör
för sitt ställningstagande i ärendet. Digitalt medverkande ledamöter och tjänstgörande
ersättare redogör var för sig för sitt ställningstagande för att säkerställa god demokratisk
ordning.
Ordförande finner att en enig nämnd beslutar i enlighet med föreliggande förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Dataskyddsombud David Axelsson
Beslutsunderlag





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

