
Samtycke till hävande av sekretess och Insamling av statistik 

Projekt IRIS sydöst 
Projekt IRIS 2, där IRIS sydöst ingår, är ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbunden i Lund, 
Sydöstra Skåne och Höganäs, kommunerna inom dessa samordningsförbund samt Arbetsförmedlingen, 
Region Skåne och Försäkringskassan. I projektet sätter vi Medborgaren i fokus och vill genom samverkan 
skapa effektiva insatser som hjälper dig att på snabbaste sätt nå dina mål när det gäller Arbete/studier. 
Projekt IRIS finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och Finsam. 

Hos Arbetsförmedlingen, Kommunen, Försäkringskassan och Region Skåne gäller sekretess som 
huvudregel för känsliga personuppgifter och handlingar. Detta regleras i offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) och Dataskyddsförordningen (GDPR).  
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt kan det vara nödvändigt att vår personal samverkar genom att 
dela information om dig och din situation. Vi behöver därför ett skriftligt samtycke från dig om att vi får dela 
nödvändiga uppgifter mellan oss.  

Nödvändig information kan till exempel vara uppgifter om arbetsförhållanden, arbetsmarknadsinsatser, 
rehabiliteringsinsatser, utredningar, hälsotillstånd och försörjning. 

De uppgifter som du lämnar till Projekt IRIS sydöst gällande känslig information som exempelvis 
hälsotillstånd och utredningar kommer att förvaras hos projektet och inte skickas vidare till andra 
myndigheter. Däremot kommer personuppgifter (personnummer) att skickas till Statistiska Centralbyrån och 
ESF för sammanställning av resultat och statistik. 

Samtycket gäller under din tid i projekt IRIS sydöst. Du kan när som helst återkalla samtycket hos en eller 
flera av samverkansaktörerna. Detta gör du genom att meddela din kontakt i projektet. Om du undrar över 
något i samband med detta medgivande kan du fråga dina kontakter i samtliga myndigheter och i projektet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att sådana uppgifter om mig som behövs i mitt ärende om 
etablering på arbetsmarknaden, trots sekretess, får lämnas mellan nämnda myndigheter samt till ESF 
och Statistiska Centralbyrån. 

Underskrift 

Namn ……………………………………………. Datum …………...................... 

Personnummer ……………………………………………. 

…………………………………………………….… 

Underskrift 

Varje myndighet erhåller ett exemplar av detta dokument och förvarar enligt de regler som finns för 
respektive myndighet. Deltagaren erhåller en kopia. 
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