Obligatoriskt personnummer på deltagare i cirkel/annan
folkbildning 2009/2010
Varför
Personnummer på deltagarna är ett krav för att Ibn Rushd ska ha rätt att erhålla statsbidrag för sin
studiecirkel- och annan folkbildningsverksamhet.
Beslut
Beslutet togs av Folkbildningsrådets (FBR) styrelse i november 2009. Bakgrunden var att i
Deltagarundersökning 2008 uppgav en hög andel deltagare (11 %) att de inte deltagit i
verksamheten. När deltagare dessutom blev en parameter i den nya fördelningsmodellen från 200701-01, så valde FBR:s styrelse att fatta beslut om obligatoriskt personnummer på personer, som
deltagit i statsbidragsberättigad verksamhet från 2010-01-01.
Syfte
Kontroll. Folkbildningsrådet vill säkerställa att studieförbunden har kontroll över vilka deltagare som
deltagit i statsbidragsberättigad verksamhet. Detta för att säkra en korrekt fördelning av
statsbidraget.
Kvalitet. Ett annat viktigt syfte med personnummerrapportering är att höja kvaliteten på
personregistren och därmed på dataunderlaget både för Folkbildningsrådet t ex vid framtida
deltagarundersökningar och för studieförbundens interna administration.
Forskning. Folkbildningsrådet önskar också skapa förutsättningar för att underlätta forskning kring
studieförbundens verksamhet (könsfördelning, åldersfördelning mm). Obs! Forskning sker endast
på avidentifierad data – utan koppling till en enskild individ.
Ansvar
Ibn Rushds ansvarar för att hantera personuppgifterna i form av register samt för att se till att
deltagarna får information om att personuppgifter registreras/datalagras i enlighet med
Personuppgiftslagen (PUL). Detta sker redan idag via information på närvarolistor och
kulturrapporter.
Statistiska Centralbyrån (SCB) ansvarar för att samla in persondata och ta bort alla kopplingar
som gör att det går att identifiera individer innan dataunderlaget skickas till Folkbildningsrådet
(FBR).
Undantag
1. Skyddad ID. För personer med skyddad identitet behöver personnummer inte uppges. En
särskild kod (S) noteras på personposten.
2. Samordningsnummer. Flyktingar/asylsökande kan istället för personnummer uppge
samordningsnummer. En särskild kod (A) noteras på personposten.
3. Ofullständigt personnummer (de fyra sista siffrorna saknas) accepteras under 2008. En
särskild kod (O) noteras på personposten. OBS! Från 2010 ställs krav på fullständigt
personnummer för alla som ej har skyddad ID eller samordningsnummer.
Positiva effekter för Ibn Rushd och våra deltagare
• Korrekta register (inga dubletter, uppdaterade personuppgifter) ger snabbare intern
hantering och bättre service till deltagare
• Det finns möjlighet att framöver köpa månadvisa uppdateringar av adressändringar
och statusändringar (Avliden, Utflyttad).

