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Gemensamt dataskyddsombud vid trafiknämnden
och exploateringsnämnden
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner kontorets förslag på
dataskyddsombud och att trafikdirektören i fortsättningen ges
delegation att utse dataskyddsombud.
2. Exploateringsnämnden godkänner kontorets förslag på
dataskyddsombud och att förvaltningschefen i fortsättningen ges
delegation att utse dataskyddsombud.
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Bakgrund
Den 25 maj 2018 ersatte EU:s dataskyddsförordning den svenska
personuppgiftslagen. Denna förändring gjordes för att skapa ett
enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter.
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Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsansvariga myndigheter och offentliga organ måste utse ett dataskyddsombud men det finns inget som hindrar att ett gemensamt
dataskyddsombud utses för exempelvis flera nämnder.
Trafiknämnden och exploateringsnämnden har sedan dataskyddsförordningen började gälla haft ett gemensamt dataskyddsombud.
Detta föreslogs i de båda kontorens gemensamma tjänsteutlåtande
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”Dataskyddsförordningen. Information och anmälan av dataskyddsombud för trafiknämnden och exploateringsnämnden”, Dnr T2018007261 resp. Dnr E2018-00877. Skälen till att ha ett gemensamt
dataskyddsombud är att kontoren har närliggande verksamheter, ett
gott samarbete och delar vissa IT-system. Exploateringskontoret
föreslås att köpa tjänsten från trafikkontoret på samma sätt som
andra administrativa tjänster för bland annat registratur, arkiv och
IT-stöd.
Trafikkontorets och exploateringskontorets förslag
Nuvarande dataskyddsombud har avsagt sig uppdraget som
dataskyddsombud. Arkivarie Patrik Stensson vid trafikkontorets
administrativa avdelning föreslås bli gemensamt dataskyddsombud
tills vidare.
Att utse ett dataskyddsombud är att anse som ett rutinärende varför
det föreslås att respektive förvaltningschef ges delegation att i
fortsättningen utse dataskyddsombud.
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