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Utnämning av dataskyddsombud (DSO) för 
nämnden för funktionsstöd 

Förslag till beslut  
Nämnden för funktionsstöd utnämner dataskyddsenheten vid Intraservice till 

dataskyddsombud. Beslutet gäller tills vidare.  

Sammanfattning  
Dataskyddsförordningen styr hur vi ska hantera personuppgifter. Enligt artikel 37 i 

dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig, i detta fall nämnden för funktions-

stöd, utnämna ett dataskyddsombud (DSO).  

Kommunfullmäktige har beslutat att DSO tillhandahålls alla förvaltningar och bolag via 

Intraservice. På uppdrag av kommunfullmäktige har Dataskyddsenheten under 2021 

arbetat fram en ny kommungemensam tjänst för DSO som innebär en övergång från 

enskild medarbetare till själva dataskyddenheten. I och med förändringen har nämnden 

tilldelats dataskyddsenheten som DSO. 

Bedömning ur ekonomisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekonomiska 

dimensionen. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den ekologiska 

dimensionen. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån den sociala 

dimensionen. 

Samverkan  
Information om ärendet lämnas i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 9 mars 

2022. 

Bilaga 
1. Information från dataskyddsenheten vid Intraservice om tilldelning av 

dataskyddsombud för nämnden för funktionsstöd  
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Stab, kommunikation och säkerhet 
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Ärendet  
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig, i detta fall nämnden, utse ett 

dataskyddsombud (DSO). Kommunfullmäktige har beslutat att DSO tillhandahålls alla 

förvaltningar och bolag via Intraservice och dataskyddsenheten, och detta ärende handlar 

om att nämnden utser dataskyddsenheten som DSO.  

Beskrivning av ärendet  
Rätten till privatliv uttrycks i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). I EKMR uttrycks rätten till 

respekt för privat- och familjeliv och korrespondens. Dessa grundläggande bestämmelser 

om rätt till privatliv och skydd för personuppgifter ligger till grund för närmare 

lagstiftning om behandling av personuppgifter, som i dataskyddsförordningen också 

kallad General Data Protection Regulation (GDPR). Dataskyddsförordningen är lag i alla 

EU:s medlemsländer sedan 2018. På svensk nivå finns en grundlagsstadgad rätt till skydd 

för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter i 

regeringsformen. 

Alla verksamheter måste följa dataskyddsförordningen vid behandling av person-

uppgifter. Det gäller oavsett om det är en offentlig myndighet, ett privat företag, en 

förening eller någon annan typ av verksamhet.  

Dataskyddsombud Göteborgs Stad 

Enligt artikel 37 i GDPR ska personuppgiftsansvarig utnämna ett dataskyddsombud 

(DSO). DSO ska enligt lagstiftningen ha en oberoende ställning, som inte får påverkas 

och inte får utsättas för repressalier. Kommunfullmäktige har beslutat att DSO 

tillhandahålls alla förvaltningar och bolag via Intraservice. Intraservice fick i uppdrag 

2021 av kommunstyrelsen att utforma en kommungemensam tjänst för DSO. 

Dataskyddsenheten har arbetat med att se över enhetens arbetssätt för att minska 

personberoendet, för att arbeta mer systematiskt, samlat och enhetligt med frågor som är 

likartade samt för att kunna ytterligare öka specialiseringsgraden på enheten.   

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag kommer tjänsten DSO att övergå från enskild 

medarbetare till själva dataskyddenheten, vilket är juridiskt tillämpbart. Förändringen 

innebär att det framöver kommer att vara dataskyddsenheten som ansvarar för avlämnade 

rapporter och råd. Alla förvaltningar kommer dock fortsatt att ha en egen ansvarig 

kontaktperson.  

Utnämning av dataskyddsombud 

När personuppgiftsansvarig, i det här fallet nämnden. har utnämnt dataskyddsenheten till 

DSO så kommer inte något nytt politiskt beslut behöva fattas oaktat om kontaktpersonen 

byts ut, är ledig, med mera. Dataskyddsenheten förblir DSO tills annat beslut fattats. När 

en personuppgiftsansvarig har utsett ett nytt DSO så ska detta också offentliggöras i 

extern kommunikation, exempelvis i integritetspolicyn för besökare, brukare, och så 

vidare. 

Anmälan av kontaktperson till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

När nämnden har utsett ett DSO så ska en kontaktperson för dataskyddsombudet 

meddelas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Själva anmälan till IMY utgör alltså 

inte ett beslut, men IMY behöver ha information om vem de skall söka om de behöver 
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komma i kontakt med DSO. Byts kontaktperson ut behöver anmälan uppdateras. 

Anmälan och uppdatering av kontaktperson till IMY ombesörjs av förvaltningen. 

Förvaltningens bedömning  
Eftersom kommunfullmäktige har beslutat om att DSO ska vara en kommungemensam 

tjänst bedömer förvaltningen att det är lämpligt att nämnden utnämner dataskyddsenheten 

som DSO i enlighet med tilldelningsbeslutet. Beslutet bör gälla tills vidare. 
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