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Samtycke  
till utlämnande av uppgifter i Samverkansteamet och  

vid deltagande i Plattformen Hultsfred-Vimmerby 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

I Samverkansteamet deltar personer från varje myndighet. Samverkansteamets uppgift är bland annat att 
ha en konsulterande roll kring de personer som tas upp för konsultation samt bedöma vilka personer som 
kan vara i behov av en koordinator i Plattformen. 

Plattformen är en förberedande insats inför arbetsmarknad eller studier. Insatsen är finansierad via 
Samordningsförbundet i Kalmar län och Socialförvaltningarna i Hultsfred och Vimmerby är insatsägare.  

En förutsättning för att kunna ha ett fungerande Samverkansteam kring individärenden är att utbyte av 
uppgifter får ske. Personen det gäller måste själv ta ställning till om informationen om hen får lämnas mellan 
parterna som ingår Samverkansteamet.  

Samverkanspartnerna är:  
 

• Socialförvaltningen 
• Arbetsförmedlingen  
• Försäkringskassan  
• Region Kalmar län 
• Annat ________________________________________________________________ 

 
 
 
Samtycket gäller under konsultationsfasen i Samverkansteamet, tills beslut om insats i Plattformen eller 
rekommendation om annan åtgärd har fattats, samt under inskrivningstiden i Plattformen. Samtycket 
gäller även 3 månader efter avslutad inskrivning i Plattformen för uppföljning och utvärdering.  
 
Exempel på uppgifter som kan bli aktuella:  
 

• Studie- och arbetsförhållanden  
• Sociala och ekonomiska förhållanden  
• Hälsotillstånd  
• Tidigare utredningar  
• Expertutlåtande t ex medicinska utlåtanden  
• Tidigare rehabiliteringsinsatser  
• Annat ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

12 kap 1 och 2 §§ Offentlighets- och sekretesslagen 
1 § ”Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i 
denna lag”.  
2 § 1:a stycket ”En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om 
inte annat anges i denna lag”. Se 12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv m.m. 
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Vi skyddar dina personuppgifter 
Varför behandlar vi personuppgifter? 
Vi dokumenterar de beslut vi fattar, uppföljningen av insatserna samt händelser av betydelse. Detta gör vi 
för att få underlag för våra beslut, samt för att följa upp och utveckla insatserna.  
Det händer att vi behöver lämna ut uppgifter om dig till berörda samhällsaktörer, det gör vi om det finns 
stöd i lag eller samtycke från dig.  
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter hos oss, och begära att de rättas. Och du har rätt att 
klaga till Datainspektionen om vår hantering av dina personuppgifter.  
Inom socialtjänsten finns regler om sekretess. Bara ett begränsat antal personer har tillgång till 
information om dig.  
Uppgifterna bevaras i fem år efter att ärendet avslutades. Uppgifterna om ett urval av personer ska, för 
forskning, undantas från gallring.  
 
Kontakt 
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter inom socialförvaltningen.  
Dataskyddsombud  
för Vimmerby kommun är Tonna Söderberg, tel 072-237 14 50, e-post tonna.soderberg@itsam.se 
för Hultsfreds kommun Felicia Kurjenkallio, tel 0495-24 13 12, e-post felicia.kurjenkallio@hultsfred.se 
Mer information om vår personuppgiftshantering finns på kommunens hemsida: 
www.vimmerby.se, www.hultsfred.se.  

 

Undertecknad lämnar härmed mitt samtycke till att relevant och behövlig information får utbytas 
mellan samverkanspartnerna. Jag medger även att mina personuppgifter får samlas in, behandlas 
och lagras inom ramen för insatsen i enlighet med personuppgiftslagen. 
  
Jag kan när som helst återta samtycket som då omedelbart upphör att gälla. Jag är införstådd med 
att jag då inte kan konsulteras i Samverkansteamet eller delta i Plattformen. 
 
 
 

Personnummer:____________________________________________ Datum:_________________________________________________ 

Namnteckning:________________________________________________________________________________________________________   
 
Namnförtydligande:___________________________________________________________________________________________________  
 
Tel:______________________________________________________________________________________________________________________ 
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