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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd 2016 - Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 

Förslag till beslut 

att bevilja verksamhetsstöd för år 2016 om 1 465 tkr till Stiftelsen Dag Hammarskjöld-
biblioteket. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket ansöker om 1 850 tkr i årligt verksamhetsstöd för år 
2016. Verksamheten beviljades år 2015 stöd om 1 465 tkr från kulturnämnden. 
Kulturförvaltningen föreslår ett oförändrat stöd. 

Ärendet 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har i sin ansökan om årligt verksamhetsstöd år 2016 
från Uppsala kommun angett att de under året, förutom ordinarie verksamhet, också vill 
genomföra följande projekt: 

• Öppet hus i de nya lokalerna på Slottsgränd 
• Fred på jorden - Uppsala som fredsstad. Ett samverkansprojekt med övriga lokala 

aktörer om Uppsala som fredsstad. 
• Utställningsverksamhet med teman. 
• Deltagande med tema i Kulturnatten. 

Dag Hammarskjöldbiblioteket är Nordens största FN-bibliotek. Biblioteket startade 1966 som 
en specialavdelning av Uppsala stadsbibliotek för att "på ett bestående sätt hugfästa minnet av 
Dag Hammarskjöld". Huvudman för biblioteket är sedan 1990 en stiftelse bildad av Uppsala 
kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet. Biblioteket finansieras 
huvudsakligen med kommunala och statliga medel. Dag Hammarskjöldbiblioteket är 
samlokaliserat med institutionsbibliotek knutna till Uppsala universitet (juridik och 
samhällsvetenskap). Universitetet finansierar lokalkostnader, databasdrift och den del av 
personalkostnaden som avser servicen till universitetets institutioner. Kostnader för böcker, 
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tidskrifter och andra medier samt kostnader som härrör till bibliotekets funktion som 
depåbibliotek för olika organisationer (FN, ILO, OSSE) samt en del personalkostnader 
belastar den bidragsdel som kommer från Uppsala kommun och övriga bidragsgivare. 

Biblioteket kan tack vare sin samlokalisering med institutionsbiblioteken erbjuda ett 
öppethållande med 63 timmar i veckan. Dag Hammarskjöldbiblioteket tar emot lärare och 
skolbesök från Uppsala kommun, framförallt från gymnasiet Man anordnar även utbildningar 
i Svenska FN-förbundets regi för lärare och skolbibliotekarier om FN-dokumentation. Under 
Kulturnatten är biblioteket öppet och program anordnas. Dag Hammarskjöldbiblioteket finns 
varje år representerat på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg vilket kulturnämnden anser 
innebär värdefull marknadsföring av Uppsala kommun inom området fred och fredsprofiler. 
Inom sitt ämnesområde äger biblioteket en unik samling litteratur. Biblioteket förfogar även 
över en intressant samling klipp och fotografier med anknytning till Dag Hammarskjöld. 

Uppsala universitet har nyligen beslutat att flytta Dag Hammarsköldsbiblioteket från 
nuvarande lokaler på Klostergatan till nya lokaler på Slottsgränd 3. Flytten planeras till 
årsskiftet 2015/2016. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Kulturnämnden har flera olika samarbeten med Uppsala universitets kulturverksamheter. 
Förutom Dag Hammarskjöldbiblioteket finns sedan början av 1990-talet ett avtal mellan 
Uppsala konstmuseum och Uppsala universitets konstverksamhet. Delar av universitets 
konstsamlingar är idag sarnlokaliserade med konstmuseet på Uppsala slott. För att ytterliga 
hugfästa minnet av Dag Hammarskjöld och Uppsalas övriga fredsprofiler samt för att stärka 
Uppsala som fredsstad delfinansierar kulturnämnden även verksamheten Förening Fredens 
hus på Uppsala slott. Mot denna bakgrund föreslås en genomlysning av formerna för 
samarbetet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitets kulturverksamheter och därmed 
även kulturnämndens stöd till Dag Hammarskjöldbiblioteket. 
För verksamhetsåret 2016 föreslås att stödet till Dag Hammarskjöldbiblioteket bibehålls på 
samma nivå som föregående år. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för verksamhetsstöd 2016. 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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