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Yttrande över Promemorian 
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(dnr U2018/02662/F) 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har erbjudits möjlighet att yttra 
sig om Promemorian Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens 
verksamhet. 

Beslut 
Rektor beslutar att inge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt nedan. 

Inledning  
KMH har tagit del av remissen från Utbildningsdepartementet om 
personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet där 
man föreslår en rad ändringar i befintliga författningar som rör 
forskningsbibliotekens arbetsuppgifter och personuppgiftsbehandling. 

 

Generell kommentar till promemorian 
Efter att ha läst igenom de föreslagna förändringarna i förordningarna 
anser KMH att utredarna har gjort ett gott arbete som gör det möjligt 
för forskningsbiblioteken att även i fortsättningen tillhandahålla 
litteratur och annan media som innehåller viss typ av personuppgifter 
till sina låntagare.  

 

Särskilda kommentarer 
Det är dock en förändring i högskoleförordningen 1993:100 som 
KMH anser har formulerats på ett sätt som gör den nya lydelsen 
otydlig. 
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Den ursprungliga texten i högskoleförordningen är denna: 

Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna 
samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. 

 

Den nya föreslagna lydelsen är: 

Ett högskolebibliotek ska tillgängliggöra kunskap i syfte att stödja 
forskning och utbildning inom högskolans område. 

 

KMH förmodar att förslaget att ersätta ordet litteratur med ordet 
kunskap är för att inkludera även andra, (t ex digitala) medier, men 
formuleringen blir väldigt vag. Dessutom kan inte all digital media 
lånas ut till dem som inte är studenter eller anställda vid det egna 
lärosätet – av olika t ex upphovsrättsliga eller licensrelaterade skäl. E-
böcker går t ex inte att fjärrlåna. 
Det står inte heller längre att ”kunskapen” ska ställas till förfogande 
avgiftsfritt. Betyder det att man har tänkt sig att högskolebiblioteket 
ska börja att ta betalt för sina tjänster när det handlar om service till 
låntagare utanför den egna verksamheten. Om så är fallet borde det 
framgå. 
 
Om förändringen inte är gjort i syfte att avgifter ska börja tas ut skulle 
formuleringen kunna se ut så här istället: 
Förslag: 
Ett högskolebibliotek ska (när upphovsrättsliga eller licensrelaterade 
skäl inte är ett hinder) avgiftsfritt ställa litteratur och andra medier, ur 
sina samlingar till andra högskolebiblioteks förfogande. Detta i syfte 
att stödja forskning och utbildning inom högskolans område. 
 
 

Cecilia Rydinger Alin 

rektor  

Karin Nordgren 

föredragande 
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