VALLENTUNA KOMMUN

2013- 11- 06
SID 1/1

Om användandet av personnummer i
tjänsten ApN, Aktivitetskort på nätet
Vallentuna kommun erbjuder sedan hösten 2013 tjänsten Aktivitetskort på nätet,
förkortat ApN. Tjänsten är ett sätt för bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningar att rapportera sina medlemmars deltagande i olika aktiviteter.
Dessa uppgifter är sedan de som ligger till grund för hur mycket aktivitetsbidrag som
kommunen betalar ut till varje förening.
ApN kräver ett fullständigt 12-siffrigt personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) för varje
administratör, ledare och deltagare som registreras i systemet. Personnumret skyddas
och krypteras i ApN på sådant sätt som godkänts av Datainspektionen.
Den enda gången det fullständiga personnumret på en deltagare är synligt är när en
ledare lägger till en deltagare i ApN för första gången. Personnumret krypteras sedan
för all framtid och de fyra sista siffrorna kan inte ses av vare sig ledaren,
föreningsadministratören eller den som på kommunen ansvarar för programmet.

Varför räcker inte födelsedatum?
Syftet med att använda fullständiga personnummer är dubbelt.
1. Först och främst är det att säkra att angivna deltagare existerar i verkligheten;
programmet kollar av så att det är riktiga personnummer och inte påhittade.
2. Därtill kan ApN på sikt kopplas till Skatteverkets folkbokföringsregister och
därigenom generera värdefull statistik kring t ex från vilket bostadsområde som
deltagare i en viss aktivitet och/ eller i en viss hall kommer (eller inte!), deltagares
kön och ålder, antalet aktiviteter i ett visst geografiskt område eller på en viss
anläggning o s v. All sådan statistik är ett ovärderligt underlag för våra politiker för
deras nästa beslut gällande t ex byggande av nya anläggningar etc.

Skyddad identitet
Har föreningen deltagare med skyddad identitet eller som är asylsökande och därför
saknar fullständigt personnummer, vänligen kontakta kommunens
föreningssamordnare så löser vi det helt utanför systemet.
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