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Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde
SBN-2020-769
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, stadskontoret utsedd som dataskyddsombud på
heltid för kommunens nämnder och helägda bolag. Stadsbyggnadsnämnden bekräftade för egen
del detsamma i beslut vid sammanträde 2018-05-17, § 148.
Under perioden den 20 juli 2020 till den 13 augusti 2021 kommer Niina Stiber att vara
föräldraledig. Mot bakgrund av detta behöver kommunens nämnder och helägda bolag tillfälligt
utse ett nytt dataskyddsombud.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att utse David Axelsson, stadskontoret som
dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämnden verksamhetsområde, med ikraftträdande från och
med den 25 augusti 2020 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti
2021.
2. Stadsbyggnadsnämnden uppdrar åt nämnde David Axelsson att informera Datainspektionen
om beslutet, liksom att informera Datainspektionen om sina kontaktuppgifter.
Beslutsunderlag




Beslut - § 450 Utseende av dataskyddsombud, STK-2020-1000
G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-10-22 Dataskyddsombud för stadsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-10-22
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Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber, stadskontoret utsedd som dataskyddsombud på
heltid för kommunens nämnder och helägda bolag. Tekniska nämnden bekräftade för egen del
detsamma i beslut vid sammanträde 2018-05-17, § 148.
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Dataskyddsombud är den person som den personuppgiftsansvarige har utsett för att
självständigt tillse att personuppgifter hanteras korrekt och lagligt inom verksamheten.
Dataskyddsombudets oberoende ställning och arbetsuppgifter regleras i art. 37–39
dataskyddsförordningen. Ombudet kan jämföras med en interrevisor som påpekar fel och brister
och ber den personuppgiftsansvarige att vid behov vidta rättelse. Vid tveksamheter ska ombudet
samråda med tillsynsmyndigheten. Dataskyddsombudet kan även ge rådgivning på övergripande
nivå. EU:s dataskyddsförordning 2018 föreskriver att ombudet ska rapportera direkt till den
personuppgiftsansvariges högsta förvaltningsnivå.
Malmö stads nuvarande dataskyddsombud Niina Stiber går på föräldraledighet under perioden
den 20 juli till den 13 augusti 2021. En rekryteringsprocess för ersättare har genomförts på
Stadskontoret, men de kandidater som ansågs uppfylla kraven för tjänsten valde att dra tillbaka
sina ansökningar. David Axelsson arbetar för närvarande som konsult, är ett certifierat
dataskyddsombud och har erfarenhet av arbetet som sådant.
Med hänsyn till att Niina Stibers föräldraledighet påbörjas inom kort beslutades av
Kommunstyrelsen i KSAU beslut § 450, 202008-10, att David Axelsson utses till
dataskyddsombud för kommunstyrelsen under perioden den 24 augusti 2020 till den 13 augusti
2021. I samma beslut anmodades även övriga nämnder och helägda bolag att utse David
Axelsson till dataskyddsombud.
Ansvariga

Erika Knobblock Enhetschef

