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Namnförtydligande:  

Lotta Palmebrink, verksamhetsledare, 

tel. 08-578 291 46 
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Mars 2020/cevi 

tel:010-116


Sid 1 av 1 

Samtycke till informationsutbyte och godkännande av registrering 

av personuppgifter inom MIA-projektet 

Jag har fått information rehabiliteringsinsatsen som jag erbjuds och om MIA-projektet. 

Insatser inom MIA-projektet som jag kan delta i sker i samverkan mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget. MIA-projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden 

(ESF) och Samordningsförbundet Östra Södertörn. Mitt samtycke behövs för informationsutbyte mellan 

handläggare och för registrering av personuppgifter för uppföljning av insatsen.  

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att min remitterande handläggare och handläggare från nedanstående 

myndigheter får utbyta information om mig i samband med planering och genomförande av insatser som jag 

behöver för att komma till arbete eller utbildning: 

Hemkommun 

Försäkringskassan 

Arbetsförmedlingen 

Region Stockholm eller annan vårdaktör 

Samtycket gäller endast uppgifter som påverkar min arbetsförmåga exempelvis mitt hälsotillstånd och behov 

av anpassning av praktik, arbetsträning osv. Samtycket innebär att berörda handläggare kan diskutera uppgifter 

utan sekretess. Samtycket gäller från och med den dagen det undertecknas och under tiden som jag deltar i 

insatser som finansieras inom ramen för MIA-projektet.      

Samtycket och godkännandet är frivilligt och jag kan när som helst återkalla dessa. 

Godkännande av behandling av personuppgifter  

För att kunna administrera insatserna inom MIA-projektet behöver Samordningsförbundet Östra Södertörn 

registrera och spara uppgifter om deltagare i en databas som heter Aventus. De insamlade uppgifterna 

överförs till Statistiska Centralbyrån, SCB. SCB har i uppdrag att samla in och sammanställa statistik åt Svenska 

ESF-rådet. SCB sparar dessa uppgifter sparas till och med 2028-12-31. 

Om du har skyddade personuppgifter kommer ditt personnummer inte att registreras och dina uppgifter 

registreras anonymt. 

Jag godkänner att nedanstående uppgifter får samlas in, lagras och behandlas i en databas. 

 Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, ersättningsform, tid för din ersättning,

utbildningsnivå, datum för avslut i projektet, orsak till avslut, aktivitet vid avslut och ersättningsform

vid avslut.

Ovan nämnda uppgifter registreras under den tid som behövs för att kunna följa upp samverkansinsatsen – 

dock längst till och med 2021-12-31. 

Underskrift 

Underskrift Personnummer 

Namnförtydligande Datum 

Behandling av personuppgifter 
Samordningsförbundet Östra Södertörn är personuppgifts-ansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att behandla dina personuppgifter på 

rätt sätt. Samordningsförbundets data-skyddsombud övervakar att vi som förbund följer EU:s dataskydds-förordning (GDPR) och annan 
dataskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för dig som har frågor om personuppgifter. 

Kontaktuppgifter till data-skyddsombudet: 
dso@securitysolution.se 

mailto:dso@securitysolution.se
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Svenska ESF-rådet 

Telefon: 020-33 33 90 

e-post: esf@esf.se 

Box 471 41, 100 74 Stockholm 

www.esf.se 

Statistiska Centralbyrån 

Telefon: 010-479 62 30 

E-post: insamling.esf@scb.se 

701 89 Örebro 

www.scb.se 
 

Redovisning av deltagare i socialfondsprojekten 
Du deltar i ett socialfondsprojekt som finansieras av allmänna medel. För att se till att medlen 
används på ett bra sätt och att projekten når de resultat vi vill samlar vi in uppgifter om 
projektdeltagarnas bakgrund och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet.  

Så samlas uppgifterna in 

Vi tar fram uppgifter om deltagarna genom att använda register. Vi har valt den metoden eftersom 
den jämfört med andra alternativ innebär mindre administration, bättre kvalitet i uppgifterna och 
framförallt ett bättre skydd för deltagarnas personliga integritet.  
 

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för upprättandet av ett deltagarregister och att ta fram 
statistik på uppdrag av Svenska ESF-rådet. 
 

Insamlingen av uppgifter förutsätter att projekten rapporterar deltagarnas personnummer till SCB, 
som med hjälp av dessa uppgifter inhämtar registerdata. Beroende på projektens inriktning kan 
uppgifter hämtas från register vid SCB, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden och 
Försäkringskassan. På nästa sida finns mer information om de uppgifter som kan komma att 
kopplas till deltagarinformationen. 
 

Ungefär sex månader efter du avslutat ditt deltagande i projektet kan du få en enkät om hur du 
upplevt projektet. 
 

De rapporterade uppgifterna bidrar till att ge värdefull information om hur våra gemensamma 
skattemedel används. Det är viktigt att få veta om projekten verkligen når de grupper som de ska 
och hur det går för dem som deltagit i projektet. Vilka uppgifter som gäller just dig kommer inte att 
framgå när resultat redovisas. 

 

Med vänlig hälsning, 

   

Andreas Larsson   Mikael Fredberg 
Programchef   Enhetschef 
Svenska ESF-rådet  Statistiska centralbyrån 
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Så används uppgifterna  
Uppgifterna kommer att användas för att ta fram statistik om resultat av socialfondsprojekten. Efter 
avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet i form av tabeller 
överlämnas till Svenska ESF-rådet för fortsatt bearbetning och analys. Resultaten rapporteras bland 
annat till EU och den svenska regeringen. 
 

Förutom av Svenska ESF-rådet kan uppgifterna som hör till undersökningen komma att användas av 
forskare och andra som tar fram statistik. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också 
av statistiksekretess (se nedan). 
 

Exakt vilka uppgifter som finns gällande dig i deltagarregistret beror på projektets inriktning. 
Uppgifter som kan finnas där utöver personnummer och projektuppgifter är: e-postadress, 
telefonnummer, uppgifter från SCB:s register avseende demografi, geografi, sysselsättning, yrke, 
inkomster, utbildning, ersättningar, samt registerbaserad information om företag och arbetsställen. 
Till deltagarregistret kan SCB också koppla uppgifter från Arbetsförmedlingen om arbetslöshet, 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och om man är nyanländ. Från Centrala 
studiestödsnämnden kan information om utbetalda studiemedel hämtas och från Försäkringskassan 
hämtas i vissa fall uppgifter om aktivitetsersättning och sjukpenning. 
 

Uppgifterna kommer att sparas så länge ESF-rådet tar fram statistik och rapporterar den, till och 
med 2028, för att sedan raderas.  

De lämnade uppgifterna skyddas 
Det kommer inte att framgå vad som gäller just dig när undersökningens resultat redovisas. 

Uppgifterna som du lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Alla på SCB som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om 
sekretess och tystnadsplikt. 

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) 
om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen. 

Information om personuppgifter 
SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Svenska 
ESF-rådet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som de gör och de som 
ansvarar för projekten (projektägarna) är persongiftsansvariga för den behandling av personuppgifter 
de gör. 

Du har rätt att gratis få en kopia, i form av ett så kallat registerutdrag, av personuppgifter som 
behandlas av SCB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om begäran görs i elektronisk form, har 
du rätt att få utdraget i elektronisk form. Om du skulle anse att SCB har behandlat dina 
personuppgifter på ett sätt som bryter mot EU:s dataskyddsförordning har du under vissa 
förutsättningar rätt att få uppgifterna raderade. Du har samma rättigheter gentemot Svenska ESF-
rådet och projektägarna. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du begär registerutdrag. 
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Samtycke

SUS System för uppföljning av samverkan

UnderskriftPersonnummer

Ort och datum Namnförtydligande

Jag har tagit del av uppgifterna i dokumentet och samtycker till att de berörda myndigheterna får 
ha direkt tillgång till, behandla och utbyta uppgifter om mig i SUS. Samtycket avser de uppgifter 
som lämnats inom ramen för samverkan och gäller under den tid som behövs för att följa upp 
samverkansformerna. 
 

Rehabiliteringsinsatsen som du deltar i sker i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommunen och/eller landstinget. För att vi ska kunna följa upp och utvärdera den här insatsen och andra 
av samma slag behöver vi spara uppgifter om deltagarna i en databas. Databasen heter System för 
uppföljning av samverkan (SUS). Den administreras av Försäkringskassan och är en del av 
socialförsäkringsdatabasen. 
  
De uppgifter som vi behöver ha är framför allt uppgifter om hur du försörjer dig och hur du arbetar före och 
efter insatsen men även övriga uppgifter om dig och ditt deltagande i insatsen som är nödvändiga för 
uppföljning och utvärdering av insatsen.  Bara de personer som är ansvariga för insatsen som du deltar i 
samt de personer på Försäkringskassan som arbetar med verksamhetsanalys och statistik kommer att ha 
tillgång till dina personuppgifter i systemet 
  
Uppgifterna som samlas in omfattas av sekretess hos de berörda myndigheterna och även i SUS. 
Det betyder att ditt samtycke behövs för att uppgifter om dig ska kunna lämnas mellan myndigheterna. 
Ditt samtycke behövs också för att förutom Försäkringskassan även Arbetsförmedlingen, kommuner och 
landsting ska kunna ha direkt tillgång till uppgifterna i SUS och behandla dessa elektroniskt. Du kan när 
som helst återkalla ditt samtycke.  
  
Försäkringskassan ansvarar för behandlingen 
Försäkringskassan ansvarar för hanteringen av personuppgifter i systemet. Du har rätt att begära ett 
registerutdrag med den information som behandlas om dig. Du har även rätt att begära att personuppgifter 
rättas. Kontakta i så fall Försäkringskassan.

Försäkringskassan Diar iet  
"Sam tycket "  
831 84 Östersund

Originalet skickas till
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Underlag 
Inregistrering av deltagare

1. Uppgifter om deltagaren 

1 (1)

%Ange hur många procent (av en heltid) deltagaren studerar:

Förvärvsarbetar deltagaren direkt före denna insats?

Studerar deltagaren direkt före denna insats?

Ange hur många procent (av en heltid) deltagaren arbetar: 

Ange om arbetet är ett

%

Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt före denna insats?

Personnummer (12 siffror) Namn

Samverkansorganisation Insats

Stockholm:

Göteborg:

Malmö:

StadsdelKommun (SUS hämtar kommun från 
folkbokföringen.)

Grundskola

Gymnasium

Upp till 1 år

Upp till 2 år

Upp till 3 år

Upp till 4 år

Upp till 5 år

Upp till 6 år

Upp till 7 år

Upp till 8 år

Ingen offentlig försörjning

A-kassa

Studiestöd/studiemedel

eget företaginte subventionerat arbete subventionerat arbete

Försörjningsstöd

SjukersättningAktivitetsersättningSjukpenning/rehabiliteringspenning 

Aktivitetsstöd

Annan offentlig försörjning

Upp till 9 år

Mer än 9 år

Ej tillämpligt

Högskola/universitet upp till ett år

Högskola/universitet upp till tre år

Högskola/universitet mer än tre år

Saknas/okänd

Annan eftergymnasial utbildning

Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja 
sig genom arbete, utan får ersättning från a-kassan, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunen. 
  
Räkna antal år i obruten följd som deltagaren fått offentlig 
försörjning innan insatsen börjar. Avbrott på upp till en 
månad ska inte räknas med.

2. Mättillfälle - inregistrering 

Inregistrering

Mättillfälle Startdatum (datum för när  
deltagaren startar insatsen)

Vilken är deltagarens högsta slutförda utbildning?

Hur länge har deltagaren haft offentlig försörjning?

Vilken offentlig försörjning har deltagaren direkt före insatsen? (Ange ett eller flera alternativ.)

Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat arbete.

Ja Nej

Ja Nej

Ja Nej
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(FK 9448)
Underlag 
Inregistrering av deltagare

Så här fyller du i blanketten

1. Uppgifter om deltagaren 
  
Vilken är deltagarens högsta slutförda utbildning?  
Om deltagaren har utbildning från ett annat land - välj motsvarande utbildning i Sverige. 
  
Grundskola: Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från grundskola, särskola,  
sameskola, specialskola eller motsvarande äldre skolformer. 
  
Gymnasium: Deltagaren har slutbetyg (oavsett betygsgrad) från gymnasiet, gymnasie- 
särskola eller tidigare studentexamen. Samlat betygsdokument räknas inte som slutbetyg. 
  
Högskola/universitet upp till ett år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
upp till ett års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Högskola/universitet upp till tre år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
upp till tre års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Högskola/universitet mer än tre år: Deltagaren har deltagit och klarat kurser motsvarande  
mer än tre års heltidsstudier på högskola/universitet. 
  
Saknas/okänd: Deltagaren har inte slutfört grundskoleutbildning. 
  
Annan eftergymnasial utbildning: Deltagaren har genomfört annan utbildning än högskola/- 
universitet efter gymnasiet, till exempel kvalificerad yrkesutbildning (KY). 
  
2. Mättillfälle - inregistrering 
  
Vilken offentlig försörjning har deltagaren direkt före insatsen? 
Sjukpenning/rehabiliteringspenning: Ersättningar som Försäkringskassan beslutar om och  
betalar ut. Ersättningarna kan betalas ut till den som inte kan arbeta på grund av sjukdom. 
  
A-kassa (arbetslöshetsersättning): Ersättning som man kan ha rätt till på grund av arbets- 
löshet. Det finns olika a-kassor som beslutar om rätten till ersättningen och betalar ut den. 
  
Studiestöd/studiemedel: Ersättningar man kan ha rätt till när man studerar. Det är Centrala  
studiestödsnämnden (CSN) som beslutar om och betalar ut studiestöd och studiemedel. 
  
Aktivitetsersättning: Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Aktivitets- 
ersättning kan man ha rätt till från och med juli månad det år man fyller 19 år till och med  
månaden innan man fyller 30 år. Ersättningen kan betalas ut till den som har arbetsförmågan  
nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden under minst 1 år.  
Aktivitetsersättning kan också betalas ut till den som på grund av funktionsnedsättning 
behöver förlänga sin skolgång för att få grundläggande kunskaper till och med gymnasienivå. 
  
Aktivitetsstöd: Ersättning som man kan ha rätt till vid arbetslöshet när man deltar i arbets- 
marknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen beslutar om deltagande i arbetsmarknads-
politiska program. Försäkringskassan beräknar och betalar ut ersättningen. 
  
Deltagare som är under 25 år och inte uppfyller villkoren för a-kassa får utvecklingsersättning 
i stället för aktivitetsstöd. Registrera även utvecklingsersättning som aktivitetsstöd. 
  
Annan offentlig försörjning: Annan försörjning än ovanstående som betalas ut på grund av  
att deltagaren inte arbetar eller är aktivt arbetssökande, exempelvis etableringsersättning. 
  
Sjukersättning: Ersättning som Försäkringskassan beslutar om och betalar ut. Ersättningen 
kan betalas ut till den som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom och vars  arbets- 
förmåga bedöms vara stadigvarande nedsatt. Sjukersättning kan man ha rätt till från och  
med månaden man fyller 30 år till och med månaden innan man fyller 65 år.
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Är deltagaren inskriven som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen direkt före  
denna insats? 
Med aktivt arbetssökande menas att deltagaren aktivt söker arbete och kan ta ett anvisat  
arbete. Uppgiften ger oss en bild av antalet personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande, men saknar ett arbete att gå till.  
  
Förvärvsarbetar deltagaren direkt före denna insats? 
Här är det de faktiska förhållandena som efterfrågas. Om deltagaren har en anställning men 
inte förvärvsarbetar direkt före insatsen kryssar du ”Nej” på frågan om arbete. 
  
Ange hur många procent deltagaren arbetar. 
Om deltagaren arbetar - ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligt- 
vis 40 timmar per vecka. Om deltagaren har kortare arbetstid räknas andelen fram i relation  
till en heltid. 
  
Ange om arbetet är ett inte subventionerat arbete, subventionerat arbete eller arbete  
i eget företag. 
Inte subventionerat arbete: Arbetsgivaren får inte några bidrag eller anställningsstöd för den  
anställde.  
  
Subventionerat arbete: Arbetsgivaren har någon form av bidrag eller stöd för den anställde.  
Exempelvis lönebidragsanställning, offentligt skyddat arbete (OSA), utvecklingsanställning,  
trygghetsanställning eller en anställning vid Samhall. Även Nystartsjobb anges här. 
  
Eget företag: Deltagaren har arbete som bedrivs i eget företag i form av enskild firma,  
kommanditbolag eller handelsbolag. 
  
Studerar deltagaren direkt före denna insats? 
Om deltagaren är registrerad på en utbildning men inte studerar direkt före insatsen  
kryssar du ”Nej” på frågan om studier.  
  
Ange hur många procent deltagaren studerar. 
Ange hur många procent av en heltid. Heltid motsvarar vanligtvis 40 timmar per vecka. Om  
deltagaren har lägre studietakt räknas andelen fram i relation till heltid. 
  
Läs mer: Användarhandledning - FINSAM/Tvåpartsfinsam (kapitel 11)

Försörjningsstöd: Kallas också ekonomiskt bistånd. Den som inte kan försörja sig själv kan  
ha rätt till försörjningsstöd. Det är kommunen som beslutar om och betalar ut försörjnings- 
stödet. 
  
Ingen offentlig försörjning: Deltagaren har ingen ersättning från Försäkringskassan,  
Arbetsförmedlingen, a-kassan eller kommunen. Deltagaren kan ha lön eller helt sakna för- 
värvsinkomst. Det kan till exempel vara en deltagare som försörjs av förälder eller make/- 
maka/sambo/partner. Uppbär deltagaren föräldrapenning, ålderspension, delpension etc.  
räknas den också in under denna kategori. 
  
Tänk på! Det kan vara lätt att blanda ihop ersättningsformer, till exempel aktivitetsersättning  
och aktivitetsstöd. Ställ gärna kontrollfrågor till deltagaren.
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