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Beslutsunderlag revidering av Riktlinjer för arkivering
Riktlinjer för arkivering är ett dokument som efter en period av användning
behöver revideras i samband med att EU-lagen General Data Protection Regulation
(GDPR) t rätt i kraft den 25 maj 2018. GDPR (eller dataskyddsförordningen,
DSF) påverkar LUS arbete eftersom nya rutiner behöver in- och upprättas. I
DSF artikel 6.1.f) beskrivs vad som gäller för myndigheters behandling av
personuppgifter: “[b]ehandlingen är nödvändig för ändamål som rör den
personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den
registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre
och kräver skydd av personuppgifter […]”, vilket på sätt och vis utgör ett
‘undantag’ för myndigheter. För studentkårer är ändamålet här
utbildningsbevakning (relateras till myndigheten).

För LUS gäller i stort sett samma saker som för en kår eftersom den rättsliga
grunden för LUS verksamhet är densamma som för en kår tillsammans med
Lunds universitets föreskrifter Policy för studentinflytande vid Lunds universitet (Dnr
LS 2011/762). I föreskrifterna framgår det att
“[s]tudentinflytandet vid Lunds universitets utövas via fakultetskårer, en doktorandkår och ett samarbetsorgan för dessa (Lunds universitets studentkårer - LUS).
Studentkårerna utövar studentinflytandet inom respektive verksamhetsområde. LUS
utövar studentinflytandet på universitetsgemensam nivå enligt överens- kommelse
mellan studentkårerna vid Lunds universitet.“
Vidare beskrivs och förtydligas den rättsliga grunden för (kår)verksamheten i
Utbildningsutskottets betänkande (2017/18:UbU28), Behandling av personuppgifter
på utbildningsområdet, s. 23-24 där följande passage är intressant:
Utskottets ställningstagande
Enligt 2 kap. 2 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (dataskyddslagen) får personuppgifter behandlas med
stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen om behandlingen är nödvändig
för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan
författning, av kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av
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lag eller annan författning (prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr.
2017/18:224).
Av 4 kap. 9 och 11 §§ högskolelagen (1992:1434) följer att en studentkår ska
ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Den ska också
vara demokratiskt uppbyggd och kunna representera studenterna inom kårens
verksamhetsområde. Alla studenter inom en studentkårs verksamhetsområde
har rätt att bli medlemmar i kåren, om de uppfyller de krav som ställs för
medlemskap. Den student som är medlem i studentkåren ska ha rösträtt vid
val till studentkårens högsta beslutande organ (4 kap. 12 §§ högskolelagen).
Statliga universitet och högskolor får meddela föreskrifter om hur en
studentkår vid högskolan ska redovisa sin verksamhet och sitt medlemsantal
(6 § studentkårsförordningen).
Utskottet kan konstatera att regeringen gör bedömningen i proposition
2017/17:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet att det
genom bestämmelser i högskolelagen och studentkårsförordningen är
fastställt i svensk rätt att studentkårerna vid statliga universitet och högskolor
bedriver verksamhet som är en uppgift av allmänt intresse. Studentkårerna
utför således vissa uppgifter av allmänt intresse som är fastställda genom
tillräckligt tydliga, precisa och förutsägbara bestämmelser. De kan därmed
enligt regeringens bedömning utföra behandling av personuppgifter som är
nödvändig för att utöva offentligt reglerad verksamhet som grundas på
nämnda föreskrifter med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt
intresse i artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Regeringen gör vidare
bedömningen att studentkårerna kan använda sig av den rättsliga grunden
samtycke i artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen för sin
personuppgiftsbehandling.
Studentkårerna
kan
även
behandla
personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning enligt
artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Det kräver dock att kåren först gör en
avvägning mellan behovet av behandlingen och den registrerades intressen.
Regeringen hänvisar vidare till att det i proposition Frihet och inflytande –
kårobligatoriets
avskaffande
framgår
att
synen
på
studentsammanslutningarnas ställning har varit omdiskuterad, men att
regeringen inte ser några alternativ till att betrakta studentsammanslutningarna
som privaträttsliga organ (prop. 2008/09:154 s. 19).
Utskottet kan vidare konstatera att det enligt regeringens bedömning inte
råder en sådan betydande ojämlikhet mellan studentkåren och en student att
ett samtycke till behandling av personuppgifter inte kan anses lämnas frivilligt
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enligt skäl 43 i dataskyddsförordningen. Regeringen bedömer därför att
studentkårer både vid statliga universitet och högskolor och vid enskilda
utbildningsanordnare, kan använda den rättsliga grunden samtycke i artikel 6.1
a i dataskyddsförordningen för sin personuppgiftsbehandling. Eftersom
studentkårerna är privaträttsliga organ kan de även behandla personuppgifter
med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning i artikel 6.1 f i
dataskyddsförordningen. Det kräver dock att kåren först gör en avvägning
mellan behovet av behandlingen och den registrerades intressen enligt artikel
6.1 f i dataskyddsförordningen.
[- - -]”

LUS kan alltså motivera insamlande av personuppgifter eftersom LUS
verksamhet är av allmänt intresse. Däremot innebär fortfarande artikel 6 i
dataskyddsförordningen att vederbörande LUS samlar uppgifter om, och har
uppgifter om, behöver informeras om vad det är LUS har och hur deta
motiveras. Förslagsvis görs detta genom ett tillägg i ett befintligt styrdokument.

Därmed föreslår jag (Daniel) LUS styrelse
att [1] revidera riktlinjer för arkivering samt genomföra redaktionella ändringar
enligt bilaga.

I tjänsten,

Daniel Kraft
Vice ordförande
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