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Tilldelning av dataskyddsombud (DSO) 

 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige har beslutat att rollen som dataskyddsombud ska vara en kommungemensam 

tjänst som ska nyttjas av de förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad som har en laglig skyldighet 

att utse ett dataskyddsombud enligt Dataskyddsförordningen. 

Intraservice har utsetts att vara den aktör som ska tillhandahålla tjänsten ”Dataskyddsombud”. 

Tillhandahållandet av tjänsten sker genom Dataskyddsenheten vid Intraservice, på uppdrag av varje 

förvaltning respektive bolag så som kunder. Villkoren för uppdraget regleras främst genom Göteborgs 

Stads riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster och dels genom Göteborgs Stads 

regler för kommungemensamma interna tjänster. Inom uppdraget ingår att Dataskyddsenheten vid 

Intraservice tillsätter de resurser som uppdraget bedöms kräva. Det är den personuppgiftsansvarige 

som utnämner själva dataskyddsombudet.  

Teambaserat dataskyddsarbete 

För att skapa mer stabilitet och minska sårbarheten i dataskyddsarbetet har Dataskyddsenheten 

övergått till ett mer teambaserat arbetssätt. Det innebär att det kan vara flera personer som kan bli 

involverade i dataskyddsombudsarbetet och som kan komma att agera inom uppdraget för en kund. 

Varje kund har dock en namngiven utpekad huvudansvarig kontaktperson för att driva 

dataskyddsombudets arbete.  

Huvudansvarig kontaktperson i dataskyddsombudsrollen 

Anna Bond-Taylor Boman utses att vara huvudansvarig och kontaktperson gentemot 

Integritetsskyddsmyndigheten för er verksamhet från och med den 8 november 2021 och är i första 

hand den som ansvarar för det team som kommer att tillhandahålla dataskyddsombudsrollen för er 

verksamhet. Dataskyddsenheten vid Intraservice kan utnämnas till dataskyddsombud. 

Offentliggörande och anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten 

Verksamheten ansvarar för att dels offentliggöra, och hålla offentligt, vem som är dataskyddsombud 

för verksamheten samt dels för att anmäla kontaktperson och Dataskyddsombud till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Kontaktuppgifter  

Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 37.6 får dataskyddsombudet ingå i den 

personuppgiftsansvariges personal, eller utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal.  

Dataskyddsombudet utgörs i detta fall inte av verksamhetens egen personal och därmed ska det 

framgå att Dataskyddsenheten vid Intraservice är leverantör av tjänsten.  Nedanstående information 

bör därför anmälas och publiceras rörande Dataskyddsombudet:  

Datum 2021-10-25 

Diarienummer 0364/21 

funktionsstod@funktionsstod.goteborg.se 

dataskyddskontakt@funktionsstod.goteborg.se 
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DATASKYDDSOMBUD 
För- och efternamn på kontaktperson: 

Anna Bond-Taylor Boman 

Telefonnummer: 

031-365 00 00 

E-postadress 

Dso@intraservice.goteborg.se 

Organisationsnamn och organisationsnummer för dataskyddsombudet: 

Dataskyddsenheten vid Intraservice, Org.nr: 212000-1335 

 

Sekretess och dokumenthantering 

Den som utför arbete i en myndighets verksamhet på grund av uppdrag hos myndigheten eller på 

annan liknande grund omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 1 

§. Samma sak ska gälla vid kommunala bolags verksamheter. Därmed förutsätts att den eller de som 

utför uppgifter inom ramen för uppdraget som dataskyddsombud omfattas av den sekretess som gäller 

för verksamheten i övrigt. Observera att detta också innebär att vissa dokument som upprättas inom 

ramen för dataskyddsuppdraget bör omfattas av verksamhetens dokumenthanteringsplan.  

 

Kommunikation 

Vid frågor är ni alltid välkomna att ta kontakt med den som ansvarar för er verksamhet eller med 

undertecknad.  

 

Å Dataskyddsenhetens vägnar 

 

Susanne Berens Olsson 

Enhetschef Dataskyddsenheten 

 

Telefon: 031-368 59 04   Mobil: 0790-60 85 06 

E-post: Susanne.berens@intraservice.goteborg.se 


