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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. 

 




