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Redovisning av deltagare i socialfondsprojekt 
Du får den här informationen eftersom du deltar i ett projekt som finansieras av skattemedel inom ramen 

för Europeiska socialfonden. Socialfondsprojekt bedrivs inom EU. I Sverige är det myndigheten Svenska ESF-

rådet som ansvarar för hanteringen av socialfonden. Vi behöver se till att skattemedlen används på ett bra 

sätt och att projekten når de resultat vi har som mål. Därför samlar vi in uppgifter om alla 

projektdeltagares bakgrund och hur det går för dem efter att de deltagit i projektet. Det är ett 

uppföljningskrav från EU-kommissionen som varje medlemsland måste följa. 

Är du deltagare i projekt som riktar sig till anställda kan det hända att du ungefär sex månader efter att du 

avslutat ditt deltagande får en enkät att svara på. Alla deltagare kommer inte att få en enkät eftersom 

urvalet sker slumpmässigt. Svara gärna på enkäten om du får den, det är till stor hjälp för oss.  

  

Mer information om uppgifterna vi samlar in och hur de används finns på nästa sida. 

Stort tack för ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning 

Jenny Glumoff Joakim Stymne 

Chef Analys- och kommunikationsenheten Generaldirektör 

Svenska ESF-rådet SCB 
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Hur samlas uppgifterna in? 

Projekten rapporterar in personnummer, antal timmar du deltar i projektet, hur många månader du deltar, 

orsak till att du inte längre deltar samt start- och slutdatum för ditt deltagande. Uppgifterna skickas in till 

Statistikmyndigheten SCB (SCB). För att du inte ska behöva svara på fler frågor än nödvändigt kompletteras 

uppgifterna från projekten med registeruppgifter som finns på SCB. Exakt vilka registeruppgifter som 

används om dig beror på projektets inriktning. Det kan till exempel vara ålder, kön, utbildning, 

födelseland, anställningsform och arbetsmarknadsstatus. Uppgifterna ger värdefull information om hur våra 

gemensamma skattemedel används. De säkerställer att projekten når rätt målgrupp och att Svenska ESF-

rådet (ESF-rådet) kan följa upp hur det går för dem som deltagit i ett projekt.  

Hur används uppgifterna? 

SCB bearbetar uppgifterna och tar bort personnummer innan SCB sammanställer uppgifterna till statistik i 

form av tabeller och diagram. Därefter överlämnar SCB uppgifterna till ESF-rådet för fortsatt bearbetning 

och analys. ESF-rådet använder det sammanställda materialet till att följa upp resultaten i 

socialfondsprojekten samt rapportera till bland annat EU-kommissionen och den svenska regeringen. 

Resultaten redovisas endast som statistik i form av tabeller och diagram. Uppgifterna kan komma att 

lämnas ut till forskare eller andra som tar fram statistik. Utlämnande av uppgifter sker efter särskild 

prövning. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av sekretess (se ”Hur skyddas 

uppgifterna?”). 

Uppgifterna kommer att sparas så länge ESF-rådet tar fram statistik och rapporterar den, dock som längst 

fram till och med 2035. 

Hur skyddas uppgifterna? 

Det kommer inte att framgå vad som gäller just dig när resultat redovisas. Uppgifter om enskildas 

personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess hos SCB och alla som arbetar med 

undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400). 

Hur behandlas personuppgifterna? 

SCB och projekten (projektägarna) är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som 

de utför. 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och 

förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning. SCB:s rättsliga grund 

för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse (att framställa statistik). Mer information om hur SCB behandlar personuppgifter hittar du på 

www.scb.se/personuppgifter. Dessutom 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. 

Du har rätt att gratis få en kopia av de personuppgifter som behandlas av SCB i egenskap av 

personuppgiftsansvarig. Det kallas registerutdrag. Gå in på www.scb.se/registerutdrag. Kom ihåg att ange 

ditt personnummer om du begär registerutdrag. Är du barn under 15 år är det din vårdnadshavare som 

begär registerutdrag från SCB. Du har även i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade. Du har samma 

rättigheter gentemot projektägarna. 
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Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Har du frågor om personuppgifter? 

Kontakta SCB:s dataskyddsombud: 

010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se,  

701 89 Örebro 


