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Natur- och trafiknämnden

Utnämning av dataskyddsombud för Natur- och
trafiknämnden
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden utser Hanna Virtanen till nytt dataskyddsombud för Naturoch trafiknämnden från och med den 4 februari 2020. Natur- och trafiknämnden noterar
att Hanna Virtanen ersätter det tidigare dataskyddsombudet Mattias Moutran Widegren.
Sammanfattning av ärendet
Enligt dataskyddförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud. Då
kommunen rekryterat ett nytt dataskyddsombud som börjar i kommunen den 4 februari
2020 innebär det att Natur- och trafiknämnden behöver fatta beslut om att utnämna ett
nytt dataskyddsombud.

Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra
uppgifterna.
Ärendet
Enligt dataskyddförordningen ska varje nämnd ha ett utsett dataskyddsombud. Juridikoch kanslienheten har rekryterat ett nytt dataskyddsombud som börjar i kommunen den 4
februari 2020.
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen är en myndighet skyldig att utse ett
dataskyddsombud. Underlåter en myndighet att utse ett dataskyddsombud kan
Datainspektionen besluta om att utdela en reprimand eller förelägga myndigheten.
Dataskyddsombudet uppgift enligt dataskyddsförordningen är att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att
nämnden följer bestämmelser och interna styrdokument och informera och ge råd inom
organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att
utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
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Enhetens bedömning
Utifrån att Hanna Virtanen bedöms uppfylla ovan angivna krav föreslås det att
hon utses som nytt dataskyddsombud för Natur- och trafiknämnden.
Ekonomiska konsekvenser
Om en myndighet bryter mot reglerna i dataskyddsförordningen kan myndigheten
tvingas betala sanktionsavgifter. Dataskyddsombudets uppgifter är bland annat att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Genom att utse ett
dataskyddsombud utifrån ovan nämnda kvalifikationskrav finns goda förutsättningar för
nämnden få verktyg och vägledning i det fortsätta arbetet med dataskyddsförordningen.
Konsekvenser för barn
Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i dataskyddsförordningen eftersom
barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå
vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har. Eftersom dataskyddsförordningen
fäster särskild vikt vid behandling av personuppgifter för barn bör alla beslut som
främjar detta arbete antas ge positiva konsekvenser för barns rättigheter enligt
barnkonventionen.
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