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publiceringsavgifter 

Bakgrund 
Universitetsbiblioteket har under 2021 utrett förutsättningar för en ny, enklare 
och mer transparent fördelningsmodell för universitetets vetenskapliga 
publiceringsavgifter. Följande fördelningsmodell föreslås: 

Ny fördelningsmodell för publieringsavgifter 
Universitetets kostnader före-media bokförs och redovisas uppdelade på 
licenskostnader för läsning och publiceringsavgifter. Målet är att särskilja 
dessa kostnader. Uppdelningen ska vara tillgänglig i universitetets ERM 
system, systemet som hanterar universitetets kostnader, licensavtal och statistik 
för e-media. 

Beslutade gemensamma medel för licenskostnader för läsning hanteras av 
Universitetsbiblioteket på samma sätt som tidigare (en budgetjustering mellan 
årets licenskostnader för läsning och publiceringsavgifter kommer att göras av 
biblioteket för år 2022). 

Hälften av universitetsbibliotekets budgeterade kostnader för 
publiceringsavgifter finansieras med gemensamma medel. 

Nya kostnader som avser den tidigare publicerings/anden och tidigare s.k. 
takkostnader, kommer att läggas in i den nya modellen. 

Inkommande kostnader till Universitetsbiblioteket som avser 
publiceringsavgifter för de avtal som hanteras av biblioteket, fördelas ut av 
biblioteket till berörd fakultet enligt en schablon beräknat på fakultetens andel 
av universitetets totala forskningsintäkter för föregående verksamhetsår. Arets 
kostnader för publiceringsavgifter fördelar Universitetsbiblioteket ut till 
fakulteterna två gånger per år, i maj och i november med start i november 
2022. 

Kostnader som inte ingår i ny fördelnings modell för publiceringsavgifter 
Tidigare års beslutade engångssatsningar före-media, som finansieras av 
Universitetsbiblioteket myndighetskapital slutförs och hanteras utanför den nya 
fördelningsmodellen för publiceringsavgifter. 
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Beslut 
Universitetet beslutar att ny fördelningsmodell för universitetets vetenskapliga 
publiceringsavgifter införs på Lunds universitet från och med den 1 januari 2022 
och tillsvidare. 

Redovisningen av kostnader för licensavgifter för läsning och 
publiceringsavgifter skiljs åt. 

Hälften av universitetsbibliotekets budgeterade kostnader för 
publiceringsavgifter finansieras med gemensamma medel. 

Nya kostnader som avser den tidigare publicerings/anden och tidigare 
takkostnader samlas i den nya modellen. 

Utdebitering till fakulteterna baserad på andelen forskningsintäkter görs 
årligen i maj och november med start i november 2022. 

Tidigare beslutade engångssatsningar före-media slutförs och hanteras 
utanför den nya fördelningsmodellen. 

Universitetet beslutar dessutom att Universitetsbiblioteket ges i uppdrag att utreda 
nya kriterier för finansiering av den manuella godkännandeprocessen av e-media 
inför 2023. Överbibliotekarien ansvarar för att en rapport med förslag skickas in 
digitalt till rektor@rektor.lu.se senast den 20 december 2022. 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av stf 
förvaltningschef Torun Forslid efter hörande av representant för Lunds universitets 
studentkårer och efter föredragning av överbibliotekarie Håkan Carlsson, 
Universitetsbiblioteket. 
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