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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2006:39) om register och 
dokumentation vid fullgörandet av kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar 
Utfärdad den 20 juni 2018 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen om (2006:39) register och 
dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ung-
domar1  

dels att 6 § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå, 
dels att 1, 2 och 5 §§ och rubriken närmast före 2 § ska ha följande lydelse, 
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, av följande 

lydelse. 

1 §2    Denna förordning innehåller bestämmelser om 
1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna för

register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för, 
2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa ungdomar

enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800), och 
3. uppgiftsskyldighet i samband med arbetet med aktivitetsansvaret.
Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller endast om behandlingen av person-

uppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller 
är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är till-
gängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. 

Förhållandet till annan reglering 
2 §    Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. 

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i EU:s 
dataskyddsförordning. 

2 a §    Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller 
lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning, och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, 
om inte annat följer av denna förordning. 

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2014:1382. 
2 Senaste lydelse 2015:520. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort. 
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SFS 2018:1359 2 b §    Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invänd-
ningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna förord-
ning. 

5 §   Personuppgifter som omfattas av artikel 9.1 i EU:s dataskyddsför-
ordning och personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, 
domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa fri-
hetsberövanden får inte behandlas.  

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018. 

På regeringens vägnar 

ANNA EKSTRÖM 
Eva Lenberg 
(Utbildningsdepartementet) 
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