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Sammanfattning

Föreliggande ärende innefattar förslag till projekt- och åtgärdsplan, del 2, för tekniska nämndens
arbete avseende Dataskyddsförordningen.
Det kommungemensamma programmet inledde sitt arbete i december 2017. Projektet del 1 har
bland annat innefattat kartläggning av personuppgiftsbehandlingar i förvaltningar och
kommungemensamma funktioner.
Ett omfattande arbete med åtgärder identifierade under program del 1 återstår, och i program
del 2 fortsätter detta förbättringsarbete. Målsättningen är att stadens personuppgiftsansvariga
nämnder, per den 31 december 2018, ska ha implementerat av Malmö stad beslutade
dataskyddsåtgärder samt en plan för fortsatt förbättringsarbete. Det innebär ett fortsatt arbete
med att uppnå efterlevnad av dataskyddsförordningens principer för behandling av
personuppgifter, den registrerades rättigheter och personuppgiftsansvarigas skyldigheter.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna i ärendet redovisat förslag till projekt-och åtgärdsplan del 2.
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Ärendet

Den nya dataskyddsförordningen blev direkt tillämplig lag i Sverige och började tillämpas den 25
maj 2018. Dataskyddsförordningen innebär förnyade och utökade krav på kommunen när det
gäller personuppgiftsbehandling.
Det kommungemensamma programmet inledde sitt arbete i december 2017, och har inneburit
samarbete med förvaltningar och centrala funktioner på stadskontoret. Projektet del 1 har bland
annat innefattat kartläggning av personuppgiftsbehandlingar i förvaltningar och
kommungemensamma funktioner. Kartläggningen påvisade förbättringsområden och
huvudsakliga risker, och ligger tillsammans med ”Riktlinjer för behandling av personuppgifter i
Malmö stad” till grund för de åtgärder som pågått och som kommer att initieras framöver.
Det återstår ett omfattande arbete med åtgärder identifierade under program del 1 och i program
del 2 fortsätter detta förbättringsarbete. Målsättningen är att stadens personuppgiftsansvariga
nämnder, per den 31 december 2018, ska ha implementerat av Malmö stad beslutade
dataskyddsåtgärder samt en plan för fortsatt förbättringsarbete. Det innebär ett fortsatt arbete
med att uppnå efterlevnad av dataskyddsförordningens principer för behandling av
personuppgifter, den registrerades rättigheter och personuppgiftsansvarigas skyldigheter.
En gemensam dataskyddsorganisation (STK) kommer att vara på plats tidigast under sen höst
2018, och överlämning ska ske till denna. Det är viktigt att programmets och projektens arbete
fortsätter till dess en ordinarie organisation är på plats.
Varje personuppgiftsansvarig ska ta fram en uppdaterad åtgärdsplan baserad på identifierade
risker från program/projekt del 1 och nya kritiska aktiviteter för nämndens fortsatta
dataskyddsarbete fram till 31 december 2018.
Stadskontoret har tagit fram en för staden gemensam mall för projektplan vilken ska användas
av samtliga Malmö stads personuppgiftsansvariga nämnder. Tekniska nämndens projektplan
följder således denna och har kompletterats med en uppdatering av åtgärdsplanen avseende för
FGK specifika leveranser som behöver genomföras i verksamheten i det fortsatta arbetet mot att
uppfylla dataskyddsförordningen
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