
Remissvar till regional handlingsplan för Övre 
Norrland inom ramen för det nationella programmet 
för Europeiska socialfonden+ 2021-2027 
Region Norrbotten och Region Västerbotten har gemensamt arbetat fram ett förslag till regional handlingsplan 
inom socialfonden plus (ESF+). 

Vi sammanställer och behandlar inkomna synpunkter och utarbetar en ny version av den Europeiska 
handlingsplanen. Därefter skickas handlingsplanen till Svenska ESF-rådet som utför en legalitetsprövning. 
Socialfondens övervakningskommitté beslutar om de regionala handlingsplanerna den 24 maj 2022. 

Skicka ditt remissvar senast 9 mars 2022 till e-post: euprogram2027@norrbotten.se 

Personuppgifter 
Namn 

E-post

Telefon 

Företag/organisation 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagstiftningen, dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och 
resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och är till för att skydda enskildas personliga 
integritet och medför tydligare kontroll över hur dina personuppgifter används inom hela EU. 

Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. Det 
finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling: 

• Samtycke
• Avtal
• Rättslig förpliktelse
• Skydd för grundläggande intressen
• Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
• Efter en intresseavvägning

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av 
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post euprogram2027@norrbotten.se. Du når vårt 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrbotten.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

Läs mer om hur Region Norrbotten och Region Västerbotten hanterar dina personuppgifter 
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https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Organisation/Information-om-hur-vi-hanterar-dina-personuppgifter/


1. Synpunkter på innehåll och inriktning för den regionala handlingsplanen för Övre
Norrland inom Europeiska socialfonden Plus. Viktigt att specifika sidnummer
anges tillsammans med varje synpunkt.
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