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Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 

rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av docent 

Vilhelm Persson och bibliotekschef Catarina Carlsson. 

I promemorian föreslås åtgärder för att anpassa författningar som rör 

forskningsbibliotekens arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling till EU:s 

allmänna dataskyddsförordning. Det föreslås dels ändringar i befintliga 

författningar, dels en ny förordning om behandling personuppgifter i 

forskningsbibliotekens verksamhet. 

Fakultetsstyrelsen instämmer i de flesta av utredningens bedömningar och 

välkomnar att den bidrar till att klargöra hur forskningsbiblioteken ska agera i 

förhållande till dataskyddsförordningen. Det är angeläget att ramarna för 

personuppgiftsbehandling tydliggörs inom detta område, liksom inom andra. 

En övergripande fråga är emellertid om det finns behov av en ny separat 

förordning. Förslaget till ny förordning innehåller delvis påminnelser och 

förtydliganden avseende sådant som egentligen framgår av annan reglering. 

Avseende en liknande situation gjordes i regeringens lagrådsremiss Behandling av 

personuppgifter för forskningsändamål, den 28 juni 2018, bedömningen att det var 

mer lämpligt att tillgodose behovet av särreglering inom ramen för andra 

författningar än att införa en ny separat lag. Fakultetsstyrelsen anser att en sådan 

lösning även bör övervägas i den fortsatta beredningen av det förevarande ärendet. 

Fakultetsstyrelsen ställer sig vidare tveksam till utredningens bedömning att 

personuppgiftsbehandling inom ramen för forskningsbibliotekens 

utlåningsverksamhet behöver ske med stöd av samtycke eller avtal (avsnitt 4.4.2 i 

promemorian). Åtminstone vad gäller de forskningsbibliotek som är myndigheter, 

är det svårt att tänka sig att de bedriver verksamheten av någon annan anledning än 

att den är av allmänt intresse. Myndigheter måste ju generellt sett alltid hänföra all 

verksamhet till allmänna intressen. Vi instämmer för övrigt också i utredningens 

bedömning att även de privata forskningsbiblioteken utför uppgifter av allmänt 

intresse (avsnitt 4.3.3 i promemorian). Utlåningsverksamheten vid 

forskningsbiblioteken är sedan länge väl etablerad och kan för många bibliotek ses 

som en huvuduppgift. De personuppgifter som behandlas inom denna verksamhet 

omfattas också av sekretess enligt 40 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
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(2009:400). I ett bredare perspektiv är det därför rimligt att anse att verksamheten 

har stöd i myndigheternas uppdrag. Därmed är det naturligt att anse att det finns 

tillräckligt rättsligt stöd i svensk rätt för att personuppgifter ska kunna behandlas 

enligt artiklarna 6.1 e och 6.2 i dataskyddsförordningen. På motsvarande sätt kan 

ifrågasättas om det är nödvändigt att införa en särskild bestämmelse i 

högskoleförordningen om högskolebibliotekens uppgifter att tillgängliggöra 

kunskap i syfte att stödja forskning och utbildning. Om det anses lämpligt att införa 

en sådan bestämmelse, är det enligt Fakultetsstyrelsen också lämpligt att införa en 

motsvarande bestämmelse om utlåningsverksamheten. 

Vad gäller sättet som uppgifterna ska hanteras på, påminns i promemorian att de 

enligt dataskyddsförordningens grundläggande principer inte får behandlas under 

längre tid än som behövs för ändamålet. Därför dras slutsatsen att de kan ”raderas 

eller anonymiseras när de inte längre behövs för bibliotekets verksamhet, dvs. när 

det lånade materialet är tillbakalämnat” (avsnitt 4.4.1 i promemorian). 

Fakultetsstyrelsen vill emellertid i detta sammanhang framhålla att det många 

gånger finns behov av att spara uppgifter om lån även en tid efter att det lånade 

materialet återlämnas, för att trygga en för den enskilde säker hantering av krav, 

förseningsavgifter och fakturor för förkomna böcker. Det finns därför anledning att 

tillåta att uppgifter behandlas åtminstone till dess det lånade materialet är 

återlämnat och kravhanteringen är avslutad. 

Om det anses mest lämpligt att införa en separat förordning om 

personuppgiftsbehandling i forskningsbiblioteken, anser Fakultetsstyrelsen 

slutligen att det bör övervägas om ordalydelsen av 4 § är tillräckligt precis. 

Formuleringen ”behandling av personuppgifter i forskningsbibliotekens 

verksamhet” kan leda tankarna till all slags verksamhet hos forskningsbiblioteken. 

Därför anser Fakultetsstyrelsen att det skulle kunna framgå tydligare att endast är 

biblioteksverksamheten som omfattas. 

 

Enligt delegation 

 

Vilhelm Persson  Catarina Carlsson 

 


