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Nr 235. Ansvarsfrihet för styrelsen 
i Stiftelsen Dag Hammarsköld-
biblioteket 
KSN-2011-0387  KSN-2012-0892 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bevilja styrelsen för stiftelsen Dag 
Hammarsköldbiblioteket ansvarsfrihet för 
verksamhetsåren 2010 respektive 2011. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman, Irene Zetterberg, (alla S) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Styrelsen för stiftelsen Dag Hammarsköld-
biblioteket har inkommit med årsredovisning 
och revisionsberättelse till Uppsala kommun 
avseende 2011, ärendets bilaga 1. Av skrivel-
sen från styrelsen framgår att kommunen som 
en av stiftarna bör ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksam-
hetsåret 2011. För 2010 har motsvarande 
redovisning inkommit, bilaga 2, men utan be-
gäran om att frågan om ansvarsfrihet ska prö-
vas. För att åstadkomma en likvärdig hantering 
av stiftelsens verksamhetsår tas även frågan 

om ansvarsfrihet för 2010 upp i aktuellt 
ärende. 
 
Föredragning 
Av de upprättade årsredovisningarna framgår 
att stiftelsen för 2011 kunnat lämna ett bidrag 
till driften av Dag hammarsköldsbiblioteket 
med 1 300 000 kronor samt att stiftelsen redo-
visar ett överskott om drygt 22 000 kronor och 
att motsvarande siffror för 2010 är 1 300 000 
kronor respektive 19 000 kronor. 
 
Av revisionsberättelsen för respektive år fram-
går dels att redovisningen i stiftelsen är upp-
rättad i överensstämmelse med årsredovis-
ningslagen dels att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av både ekonomisk ställning 
och resultat. Vidare konstaterar revisorerna att 
styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 
 
Mot bakgrund av denna redovisning föreslås 
att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåren 2010 respektive 2011. 
 
 






































