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Kulturnämnden 

Stöd till Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 2017 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att avslå Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets begäran om att behandla stiftelsens för sent 
inkomna ansökan om verksamhetsstöd. 

att bevilja Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket ett särskilt stöd om 500 tkr för sin 
verksamhet under år 2017, samt 

att tillsammans med Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket fortsätta den påbörjade dialogen 
om utvecklingsmöjligheter och fmansieringsformer för Dag Hammarskjöldbiblioteket. 

Sammanfattning 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har lämnat in en ansökan om verksamhetsstöd för 2017 
efter ansökningstidens utgång. Stiftelsen har även lämnat in en begäran om att ansökan trots detta 
ska behandlas. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket söker 1 850 tkr i årligt verksamhetsstöd 
för 2017. 

Ärendet 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket lämnade 19 juli 2016 in en ansökan om verksamhetsstöd 
för år 2017. Ansökningstiden gick ut den 14 juni 2016. Stiftelsen har begärt att ändå få sin 
ansökan behandlad. Begäran avslås då för sent inkommen ansökan inte behandlas enligt 
kulturnämndens riktlinjer för verksamhetsstöd. År 2016 beviljades stiftelsen stöd om 1 465 tkr 
från kulturnämnden. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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En dialog har förts mellan kulturnämndens ordförande och stiftelsens ordförande där olika 
alternativ för eventuellt fortsatt stöd har diskuterats. Efter dialogen lämnade stiftelsen in en 
reviderad ansökan om 816 tkr, enligt bilaga. Sökt belopp innebär att stiftelsen kan upprätthålla 
stiftelsens grundfunktioner, ha en halvtidstjänst som FN-bibliotekarie samt stå för förvaring av 
medier. 

Vid dialogen med Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket framkom även en idé om att stiftarna 
gemensamt ser över möjligheter för utveckling och fmansieringsmöjligheter till Dag 
Hammarskjöldbiblioteket. 

Förslaget till beslut är att 500 tkr utgår som stöd för 2017 års verksamhet. 

Bakgrund 
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 fmansieras huvudsakligen med 
kommunala och statliga medel. 

Uppsala universitet fmansierar lokalkostnader, databasdrift och den del av personalkostnaden som 
avser servicen till universitetets institutioner. Den bidragsdel som kommer från Uppsala kommun 
och övriga bidragsgivare används för böcker, tidskrifter och andra medier samt för kostnader som 
härrör till bibliotekets funktion som depåbibliotek för olika organisationer (FN, ILO, OSSE) samt 
en del av personalkostnaderna. 

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 har biblioteket varit öppet och 
program har anordnats. Dag Hammarskjöldbiblioteket har representerats på Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. 

Inom sitt ämnesområde äger biblioteket en unik samling litteratur. Biblioteket förfogar även över 
en intressant samling klipp och fotografier med anknytning till Dag Hammarskjöld. 

Dag Hammarskjöldbiblioteket är samlokaliserat med institutionsbibliotek knutna till Uppsala 
universitet (juridik och samhällsvetenskap) och har under 2016 flyttat från lokaler på Klostergatan 
till nya lokaler på Slottsgränd 3. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningens bedömning är att ett stöd om 500 tkr som används för styrelsearvoden, drift 
av stiftelsen, del av FN-bibliotekarietjänst samt informations- och marknadsföringsmaterial är 
rimligt. Kostnader för förvaring av böcker, del av bibliotekschefstjänst samt kostnader i samband 
med Kulturnatten anses tillhöra till den del som täcks av Uppsala universitet inom ramen för 
samarbetet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Stödet till Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket tas från kulturnämndens budget för projektstöd 
år 2017. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga 	Ansökan om stöd för 2017 
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Sabina Andersson, 
Avdelningschef Kulturförvaltningen, Uppsala kommun, 
sabina.andersson@uppsala.se   

Annika Strömberg 
Kulturstrateg, Kulturförvaltningen, Uppsala kommun 
annika.stromberg@uppsala.se   

Ansökan om stöd för 2017 

UP Ude 
KU uruk AN1N DEN 

Ink. 	2016 1k.3 1 

Aktbil. 

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket söker om stöd på 816 000 kr till utveckling av verksamheten i 
linje med kommunens arbete för Uppsala som Fredsstad. 

Stiftelsen för Dag Hammarsköldsbiblioteket lämnade först 19 juli 2016 in ansökan om 
verksamhetsbidrag till Kulturnämnden, trots att den borde varit inlämnad senast 14 juni. Förklaring 
till den för sent inkomna ansökan beror huvudsakligen på kommunikationsbrister kopplat till såväl av 
byten av chef för biblioteket och relativt ny ordförande. Även nyligen genomförd flytt och 
omorganisation av biblioteket har bidragit till att överlämnande av styrelseuppdrag brustit i vissa 
delar. Detta har även kommunicerats i möte mellan Kulturnämndens presidium och Stiftelsens 
arbetsutskott. 

Ett uteblivet bidrag kommer att få allvarliga konsekvenser för stiftelsen och bibliotekets verksamhet. 
För att kunna upprätthålla en lägsta nivå av skötsel av stiftelsens samlingar, se över stiftelsens 
verksamhet samt framtida finansieringsmöjligheter ansöker vi härmed om medel för 
utvecklingsprojekt under 2017. l ansökan ingår kostnader för styrelsearbetet, förvaring av 
samlingarna, översyn av stiftelsens verksamhet, arbeta för att bredda antalet bidragsgivare samt ett 
begränsat antal aktiviteter med specifikt fokus på Uppsala kommuns invånare. 

Specifikation över ansökan: 

Arvoden 
Ordförande: 3120 x 12 37440 
Ledamöter från kommunen: (640 x 4) x 3 7680 
Kassör 6000 
Sociala avgifter: 51 120 x 50% 25560 
Summa arvoden: 76 680 

Drift av stiftelsen: 
Revisionsarvoden 
Register 
Stiftelsens möten 
Summa drift av stiftelsen 30 000 

Förvaring av böcker: 	 200 000 
(motsvarar 10% av samlingen) 

I! 
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Bibliotekschef 10% 
Styrelseuppdrag: sekreterare 
Utökat stiftelsearbete i och med 
utvecklingsprojekt för nationellt uppdrag som 
FN-center i Uppsala 

FN-bibliotekarie 50% 
DagDok underhåll och drift 
Kontakt med gymnasieskolor 
FN-relaterade referensfrågor för intresserad 
allmänhet 
Kontakt gentemot svenska FN-familjen: FN- 
förbundet, UNICEF, UNDP 

82 000 

350 000 

Uppdatering av informations- och 
marknadsföringsmaterial 	 30 000 

DagDok 
Domänavgift & backup 	 7700 

Domänavgift Dagdok.org 	 300 

Summa DagDok 	 8 000 

Kulturnatten 
Föreläsningar: 3 st arvoden + resor 	 8100 

Öppet hus med utställningar, filmvisning 

Blommor, dryck & tilltugg 	 3000 

Ordningsvakter/väktare 	 9000 

Personal 6 pers å 6 timmar 	 6000 

Personal 2 pers å 40 timmar 	 14000 

Summa Kulturnatten 	 40 000 

Totalt: 	 816 680 
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