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Rektorsbeslut 
 
Nr 126/22 2022-11-07 Dnr 2022/945 

 

Ärende: Avveckling av open access-fond 

 

Handläggare: Jakob Harnesk 

 

Bakgrund: 

Med syfte att stötta Karlstads universitets forskares open access-publicering erhöll 

Universitetsbiblioteket från och med 2017 en årlig ekonomisk avsättning från rektors 

strategiska medel (Rb 144/16). Forskare kunde ansöka om medel från biblioteket för att 

bekosta sina publiceringsavgifter. År 2020 överfördes medlen till bibliotekets ordinarie 

ram (Rb 53/20) 

 

Inledningsvis användes medlen framför allt för att bekosta individuella 

publiceringsavgifter, men i takt med att allt fler kombinerade läs- och publiceringsavtal 

tecknats på nationell nivå med vetenskapliga förlag har medlen till största delen använts 

för att finansiera de sistnämnda.  

 

I dagsläget har Universitetsbiblioteket tecknat avtal där publiceringsavgifterna är 

förbetalda med ett 15-tal ledande internationella förlag. Den klart övervägande delen av 

publiceringar av KAU-forskare sker också i dessa förlags tidskrifter. I dagsläget 

finansieras endast ett drygt tiotal övriga publiceringar per år via individuella ansökningar 

till biblioteket.  

 

Mot bakgrund av att villkoren för open access-publicering förändrats avsevärt sedan 2017 

föreslås därför att möjligheten för KAU-forskare att ansöka om medel från biblioteket för 

publiceringar utanför de nationella avtalen upphör från och med 2023-01-01.  

 

MBL-information/ 

Förhandling:  Nej 

 

Beslut 

Vikarierande rektor beslutar att möjligheten för KAU-forskare att ansöka om medel från 

biblioteket för publiceringar utanför de nationella avtalen upphör från och med  

2023-01-01. KAU-forskare har fortsatt oförändrade möjligheter att publicera sig utan 

kostnad i det stora antal tidskrifter som ingår i de nationella avtalen. 

 

I detta ärende har Margareta Friman, vikarierande rektor, beslutat och Jakob Harnesk, 

biblioteksdirektör vid Universitetsbiblioteket, varit föredragande. Patrik Larsson, prorektor, 



2(2) 

Dan Guttke, biträdande universitetsdirektör, och Daniel Vamos, studentkårens ordförande, har 

varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 

 

Underskrivet original finns i diariet  

Margareta Friman 

 Jakob Harnesk 

 

 

Kopia av beslutet utsänt till: 

- Diariet 

- Fakulteterna 

- Anna-Lena den Hartog 

- Kommunikationsavdelningen 

 

 


