
 

 2019-12-19 1 (2) 

Personuppgiftsbehandlingar inom arbetsmarknadsinsatser och 
sommarjobb 

Personuppgiftsansvarig för verksamheten är Kompetensnämnden i Järfälla kommun 

(organisationsnummer 212000-0043). 

Den här sammanfattande beskrivningen syftar till att ge en övergripande bild av: 

 För vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. 

 Med vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna. 

 Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar. 

 Hur personuppgifterna behandlas, och av vem. 

 Hur länge personuppgifterna bevaras. 

Ytterligare information om hur Järfälla kommun arbetar med personuppgifter, och 

vilka rättigheter du som registrerad har, finner du på www.jarfalla.se/personuppgifter 

eller hos vårt servicecenter på Riddarplatsen 5 i Jakobsberg.   

Kontakta oss 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att 

skicka ett mail till Järfälla kommuns dataskyddsombud, dataskydd@jarfalla.se.  
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Arbetsmarknadsinsatser och sommarjobb 

Vad är ändamålet med personuppgiftsbehandlingen? 

I syfte att tillhandahålla arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa och sommarjobb för 

ungdomar behöver Järfälla kommun hantera personuppgifter om deltagaren. 

Med vilken rättslig grund behandlas personuppgifterna? 

Personuppgifterna behandlas som ett led i myndighetsutövning och uppgifter av 

allmänt intresse utifrån lagen om arbetslöshetsnämnd (1944:475). Lagen medför 

även rättsliga förpliktelser, och det förekommer dessutom avtal mellan Järfälla 

kommun och vissa deltagare som kräver personuppgiftsbehandlingar. 

Hur behandlas personuppgifterna, och av vem? 

Deltagare i arbetsmarknadsinsatser remitteras till Arbetsmarknadsenheten från 

Arbetsförmedlingen eller Socialnämnden i Järfälla kommun. Insatser administreras 

med hjälp av verksamhetssystemet Procapita (Tieto Sweden AB), vilket innebär att 

uppgifter om alla deltagare i arbetsmarknadsinsatser registreras i systemet.  

I vissa fall anmäler sig deltagare för insatser via kommunens servicecenter (under 

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun), och då hanteras uppgifter även i 

ärendehanteringssystemet Artvise. 

Sommarjobb för ungdomar – och dessförinnan feriepraktik – administreras med hjälp 

av det webbaserade systemet SommarAME@ (INVID). Uppgifter om deltagare delas 

även med arbetsgivare, och i vissa fall delas uppgifter med Socialnämnden i Järfälla 

kommun. 

För insatser som innebär anställning hanteras även uppgifter om deltagare i 

personalsystemet Personec (Visma) och avtalssystemet WinLas (WinLas AB). Dessa 

uppgifter delas då även med kommunens personalenhet (under Kommunstyrelsen i 

Järfälla kommun). 

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? 

Identifierande uppgifter (t.ex. namn och personnummer), kontaktuppgifter och 

folkbokföring (t.ex. adress och telefonnummer), underlag för matchning (t.ex. 

underlag och beslut), personaladministrativa uppgifter (t.ex. anställningsavtal, 

närvarorapporter och underlag för löneutbetalning) samt dokumentation av insatsen 

(t.ex. överenskommelser och tjänsteanteckningar). 

Hur länge bevaras personuppgifterna? 

Uppgifter som hanteras av kommunens verksamheter är allmän handling, och ska 

enligt lag bevaras om det inte finns specifika beslut om gallring. Uppgifter som 

bevaras är remisser, utredningar, myndighetsbeslut, anställningsavtal, tjänste-

anteckningar samt överenskommelser mellan Järfälla kommun och deltagaren. 

Övriga uppgifter hanteras bara så länge det är relevant för att tillhandahålla och följa 

upp arbetsmarknadsinsatsen eller sommarjobbet. 
 


