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Sammanfattning

Med anledning av EU:s dataskyddsfördordning (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018
informeras hälsa-, vård- och omsorgsnämnden om att nämnden är personuppgiftsansvarig och
ytterst ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden.
Nämnden informeras också om att stadskontoret under 2018 har samordnat dataskyddsarbetet i
Malmö stad och har åtagit sig att utföra viss administration i ärenden som rör rättigheter i
dataskyddsförordningen samt att det finns utsedda roller i förvaltningen som ansvarar för
förvaltningens aktiva dataskyddsarbete.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner informationen om personuppgiftsansvar.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-01-10
Ärendet

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018. Jämfört med den tidigare
gällande personuppgiftslagen (PuL) innebär förordningen skärpta krav på hur en myndighet får
behandla (till exempel skicka, sammanställa och lagra) personuppgifter i IT-system och register.
Förordningen syftar till att ge personer större kontroll över sina uppgifter och skapa en likvärdig
och enhetlig nivå för skyddet av personuppgifter i hela EU.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig och därför ytterst ansvarig för de
personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområden. Detta innebär till
exempel att nämnden ansvarar för att det bedrivs ett aktivt och strukturerat dataskyddsarbete, i
enlighet med Malmö stads riktlinjer för behandling av personuppgifter och tillämplig lagstiftning.
Stadskontoret har under 2018 haft ett samordnande ansvar för att anpassa Malmö stad till
dataskyddsförordningens nya krav. Innan förordningen trädde i kraft gjordes därför en
omfattande kartläggning över vilka personuppgiftsbehandlingar som förekommer inom
respektive förvaltning. Därefter har arbetet bestått i att se till att behandlingarna lever upp till
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förordningens krav, till exempel att en behandling utgår från en laglig grund och att personer
som registreras får information om behandlingen. Stadskontoret har även tagit fram
gemensamma rutiner för ärenden som rör registrerades rättigheter (till exempel rätten att begära
ut sina uppgifter) och tillsatt en stadsgemensam dataskyddskoordinator som har i uppdrag att
utföra viss administration i dessa ärenden, en uppdragsöverenskommelse som hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden beslutade om 28 november 2018 (§ 97). Därutöver har varje nämnd utsett ett
dataskyddsombud (§ 44, 2018-04-26) som bland annat ger råd, övervakar frågor som rör
dataskydd och samarbetar med Datainspektionen.
Inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen finns det en utsedd dataskyddsamordnare som
samordnar förvaltningens aktiva arbete kring dataskydd. Därtill finns det utsedda
informationsägare inom varje avdelning som har ett operativt ansvar för avdelningen. Hur och
vilka personuppgifter som behandlas beror på avdelningens uppdrag men utifrån nämndens
uppdrag som socialnämnd och kommunal vårdgivare ligger ett stort fokus på att tillämpa
bestämmelser som är specifika för verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Med
andra ord handlar det om att se till att brukares och patienters uppgifter hanteras på ett korrekt
sätt och att grupperna informeras om hur deras uppgifter behandlas och om vilka rättigheter de
har.
Förvaltningens dataskyddsarbete fortsätter och under 2019 kommer fokus bland annat att ligga
på hur personuppgifter ska hanteras i Outlook, SharePoint och andra ostrukturerade
lagringsytor. Målsättningen är att dataskyddsförordningens principer ska bli välkända bland
förvaltningens anställda och att dataskyddet blir en naturlig del i förvaltningens strategiska och
löpande arbete.
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