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 Vårt diarienummer 

  

 
Handläggare, titel, telefon   

 
 

     ,       

      

      

 

Samtycke till utbyte av uppgifter i mitt ärende 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret arbetar under sekretess, vilket 

innebär att personalen har tystnadsplikt. Kontoret har dock rätt att hämta in 

vissa uppgifter från Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna, Centrala 

studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och 

Skatteverket för att handlägga ditt ärende gällande ekonomiskt bistånd. För att 

kunna samverka mer i ditt ärende behöver vi ditt samtycke till att utbyta 

uppgifter.   

Namn: Personnummer/samordningsnummer: 

  

 

Informationen samlas in av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 

och det är Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som är 

personuppgiftsansvarig.  

 

Jag samtycker härmed till att verksamheter på arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningskontoret där jag har ett pågående ärende (ekonomiskt bistånd) 

eller en pågående insats (arbetsmarknadsenheten) får ta del av uppgifter i mitt 

ärende hos Arbetsförmedlingen samt fristående aktörer som 

Arbetsförmedlingen har avtal med. 

 

Syftet med samtycket är att myndigheterna och aktörerna ska kunna samverka 

för att ge dig stöd mot målet att komma i egen försörjning. Samtycket gäller 

endast för uppgifter som är nödvändiga för att syftet ska kunna uppnås.  

 

Samtycket gäller från och med dagen det undertecknas och är giltigt så länge 

som du har ett pågående ärende gällande ekonomiskt bistånd eller en pågående 

insats hos arbetsmarknadsenheten. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt 

samtycke. Detta gör du genom att kontakta din handläggare. Observera dock 

att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen 

innan samtycket återkallades.  

 

För mer information kring detta kan du kontakta vårt dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@norrkoping.se. Du har även rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina 

personuppgifter på ett felaktigt sätt.  
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Ort och datum   

   

Namnteckning  Namnförtydligande 

 

 

Denna blankett lämnas i original till Arbetsförmedlingen och aktuell 

fristående aktör. En kopia lämnas till arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningskontoret.  
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