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se även UFV 2001/1589

Digital publicering av avhandlingstrycket

Rektor beslöt i juli 2000 att inrätta en enhet vid universitetsbiblioteket för
digital vetenskaplig publicering. Medel ställdes till förfogande för en
första utvecklingsfas som i första hand avsåg sammanläggningsavhand-
lingarna. Remiss till fakultetsnämnder/motsv genomfördes under år 2001.
Styrgruppen för vetenskaplig publicering föreslog den 19 oktober 2001
rektor dels att fatta vissa beslut rörande digitala original av
doktorsavhandlingar m m, dels att ge fortsatt stöd för utvecklingsarbetet.
Universitetsdirektören gav i slutet av år 2001 i uppdrag till utbildningsle-
dare Leif Sanner att utreda frågan om produktion av doktorsavhandlin-
garna. Leif Sanner lämnade sin rapport den 11 april 2002, efter samråd
med professor Eva Brittebo. Överläggningar har därefter förts med
vicerektorerna och överbibliotekarien.

Mot denna bakgrund beslutas härmed enligt punkterna 1-14:

1. Enligt HF 8:17 skall berörd fakultetsnämnd besluta om minsta antal
exemplar av doktorsavhandlingen inför disputation och om ersättning för
framställningskostnaderna för denna upplaga. Vad avser samman-
läggningsavhandling skall bestämmelsen avse den fullständiga samman-
läggningsavhandlingen (förordningens krav på tillräckligt antal exemplar
för att det skall vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av
avhandlingen vid disputationen). Något krav på särskilt antal ex av ram-
berättelsen ställs ej. Om särskild ersättning utgår bör detta liksom hittills
ske med schablonbelopp.

2. Institutionerna skall vara beställare av och betalningsansvariga för den
digitala publiceringen samt den tryckta upplagan av avhandlingen.

3. Obligatorisk digital publicering av spikblad införs fr o m den 1 septem-
ber 2002 och vad avser ramberättelse för sammanläggningsavhandlin-
garna fr o m den 1 januari 2003.

4. Universitetsbiblioteket får i uppdrag att planera för och driftssätta en
organisation fr o m 1 januari 2003 för den digitala publiceringen. Kost-
naderna för denna driftorganisation skall debiteras berörda nyttjare
(institutioner).

5. Universitetsbiblioteket får i uppdrag  att utarbeta en systemförvalt-
ningsmodell för den digitala publiceringen i samråd med enheten för IT
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och telefoni. Utgångspunkt skall därvid vara att åtskillnad görs mellan
driftmiljö och utvecklingsmiljö och att driften av produktionsdatorn pla-
ceras vid IT-stöd.

6. Förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med överbibliotekarien
senast den 1 oktober 2002 lämna förslag om samgående av enheten för
digital publicering och grafiska redaktionen.

7. Universitetsbiblioteket får i uppdrag att i samråd med områdesnämn-
derna till rektor senast den 1 oktober 2002 till rektor lämna förslag till
budget 2003 för driftorganisationen, inbegripet kostnader för grafiska
redaktionen

8. Universitetsbiblioteket får i uppdrag att planera för driftsorganisation
av digital publicering av monografiavhandlingar fr o m den 1 januari
2004; kostnaderna skall debiteras berörda nyttjare (institutioner). Ut-
nyttjandet av digital publicering för monografiavhandlingar skall vara
valfritt för doktoranderna.

9. Grafiska redaktionen får i uppdrag att i samråd med enheten för digital
publicering lämna förslag till revidering av 1993 års versioner av
“Bestämmelser och råd för disputation vid Uppsala universitet” (sam-
manläggningsavhandling respektive monografiavhandling).

10. Enheten för IT-stöd får i uppdrag att i samarbete med enheten för
digital publicering göra en förstudie, inkl kostnadsuppskattning, för ut-
veckling av ett system för avisering via e-post till berörda intressenter av
spikningsbladen samt adresser för fysisk distribution av
sammanläggningsavhandlingarna. Systemet bör även innehålla en pre-
numerationsfunktion för intresserade.

11. Grafiska redaktionen skall mot ersättning och med uppgifter enligt
överenskommelse biträda redaktionskommittén för Acta.

12. Enheten för digital publicering erhåller ett bidrag med 1 100 000 kro-
nor för fortsatt utvecklingsarbete för digital publicering av samman-
läggningsavhandlingarna under 2002 och med 1 400 000 kronor för ut-
vecklingsarbete för monografiavhandlingarna under 2003. Därvid har
beräknats att 500 000 kronor av kostnaderna år 2002 kan finansieras av
universitetsbiblioteket ur anslutningsavgifter från andra universitet (se
bilaga, ekonomisk rapport 2002-05-03).

13. Enheten för IT-stöd erhåller ersättning för den nämnda förstudien en-
ligt separat överenskommelse.

14. Rektors beslut den 28 februari 1992 rörande avhandlingstrycket upp-
hävs.
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Beviljade belopp skall belasta kontot Utvecklingsprojekt och utbetalas till
universitetsbiblioteket respektive enheten för IT-stöd, efter rekvisition från
universitetsledningens kansli, attn AnnaKarin Engström.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro av för-
valtningschefen, universitetsdirektör Mats Ola Ottosson, efter föredragning
av utbildningsledaren Lennart Källströmer. Närvarande därutöver var
biträdande förvaltningschefen Roland Edwardsson och Uppsala studentkårs
ordförande, pol mag Karolina Larfors.

Bo Sundqvist

Lennart Källströmer
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