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Remissvar över promemorian 
Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens 
verksamhet (U2018-02662-F) 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har granskat innehållet i 
promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet utifrån myndighetens roll som 
finansiär av forskning inom miljö, areella näringar och samhällsbyggnad där myndigheten har 
uppgift att finansiera forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och innovation i viss omfattning. 

Formas konstaterar att de föreslagna ändringarna i befintliga författningar och förslaget till ny 
förordning är nödvändiga för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett ändamålsenligt 
och säkert sätt i forskningsbibliotekens verksamhet med hänsyn till bestämmelserna i EU:s 
dataskyddsförordning och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning. 

Vidare tycker Formas att det är viktigt att forskning kan bedrivas utifrån samma rättsliga 
förutsättningar på alla Sveriges universitet och högskolor. Formas står därför bakom utredningens 
förslag om att ge samtliga högskolebibliotek, oavsett om de är offentligfinansierade eller 
privatfinansierade, samma rättsliga grund för att behandla personuppgifter. Formas vill dock fästa 
regeringens uppmärksamhet på att forskning även bedrivs inom andra organisationer än lärosäten. 
Utredningen påpekar att det finns forskningsbibliotek som är knutna till andra forskningsutförare 
än lärosäten men att dessa faller utanför utredningsuppdraget. Formas tycker att förutsättningarna 
att behandla personuppgifter för de forskningsbibliotek som inte innefattas i utredningens 
avgränsning bör utredas. 

I övrigt berör förslagen i promemorian inte särskilt Formas kärnverksamhet och Formas har inget 
övrigt att tillägga.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Emma Gretzer, efter 
föredragning av jurist Victor Hylén. I beredningen har även chefsjurist Kajsa Ljung deltagit. 

 

 
Emma Gretzer 
 
 Victor Hylén 
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