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Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet 

(Ert dnr U2018/02662/F) 

 

Mittuniversitetet har anmodats att yttra sig över rubricerad utredning och avger följande yttrande. 

Mittuniversitetet avstår från att yttra sig i de delar promemorian avser Kungliga Bibliotekets 
verksamhet. 

Att förtydliga högskolebibliotekens funktion enligt den föreslagna ändringen i 
högskoleförordningen anser Mittuniversitetet vara en bra idé. Bibliotekslagens 12 § får en 
tydliggörande komplettering genom detta.  

Gällande förslaget att skapa en ny förordning, förordningen om personuppgifter i 
forskningsbibliotekens verksamhet, anser Mittuniversitetet det onödigt med en egen förordning. 
Flertalet av paragraferna i förslaget är enbart en uppräkning av vad som redan gäller antingen direkt 
genom förordningen eller via dataskyddslagen och befintlig nationell rätt. De ändringar eller tillägg 
som behövs för personuppgiftshantering inom forskningsbibliotekens verksamhet bör, för ökad 
överskådlighet och tydlighet, göras i redan befintlig lagstiftning. 

Mittuniversitetet anser att de handlingar forskningsbiblioteken hanterar i många fall även är 
allmänna handlingar och att den bild som förmedlas i utredningen där forskningsbibliotek och arkiv 
är verksamhet helt fristående från varandra inte stämmer (se t. ex. figur 1 s. 37). Vid de flesta 
lärosäten finns samarbete både kring arkivering av forskningspublikationer och studentuppsatser 
samt lagring/arkivering och tillhandahållande av forskningsdata/primärmaterial. Dessa handlingar 
utgör både allmänna handlingar och är ett resultat av den verksamhet som bedrivs vid respektive 
lärosätes bibliotek.  

Den uppdelning som utredningen gör av allmänna handlingar och bibliotekens handlingar speglar 
inte den verksamhet som biblioteket vid Mittuniversitetet och flera andra högskolebibliotek 
bedriver. Biblioteket arbetar integrerat med den övriga myndigheten vilket gör det svårt att ta 
ställning till de övriga förslagen då utredningen utgår från andra förutsättningar för verksamheten. 
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Föredragande och beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Anders Fällström efter föredragning av universitetsjurist 
Erika Tegström. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet har förvaltningschef Lotten 
Glans, verksamhetscontroller Mona Vesslegård och studentrepresentanterna Linus Theorell och  
Tobias Schelin varit.  

 

 

 

Anders Fällström  
Rektor 
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