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Policy för transparens 

Vårt folkbildande uppdrag och de medel vi får från offentliga bidragsgivare och ytterst från 

skattebetalarna innebär ett stort och viktigt ansvar för oss som organisation. I dagens politiska klimat 

och i de samhällstendenser vi ser har studieförbunden flera gånger under senare tid blivit ifrågasatta. 

Vi ser behov av att både internt dela erfarenheter, idéer för finansiering, arbetssätt, organisation och 

upplägg för att använda våra medel mer effektivt i Studiefrämjandet. Varje avdelning ska inte behöva 

uppfinna hjulet själva. 

Vi ser också ett behov av att visa vägen som studieförbund gällande offentligt förtroende och relation 

genom att ha transparens för både vår rapportering och verksamhet. 

Vi föreslår att Studiefrämjandet antar en ”Policy för transparens” där verksamhet, ekonomi, 

arbetssätt och projekt är öppna för bidragsgivare och andra studieförbund som antar samma policy 

samt även för medlemsorganisationer att titta på, inspireras av och granska utan behov av 

framförhållning eller formalia. Vi tror att ett initiativ till transparens har ett viktigt signalvärde då det 

gäller att i framtiden försvara studieförbundens existensberättigande. 

Studiefrämjandet Västerbotten har redan lokalt och regionalt lyft Policy för transparens med 

bidragsgivare med mycket gott resultat då transparens bygger förtroende och det därigenom är 

lättare att få bifall för ansökningar om alternativ finansiering. 

Vid årsmötet 2019 antar avdelningen Studiefrämjandet Västerbotten policyn och vi kan inte se något 

argument emot. Hela vår organisationen ska vara transparent då vi hanterar offentliga medel. 

De vinster vi ser med policyn: 

• Verksamhetsutveckling internt då avdelningar tittar på varandras verksamhet 

• Hjälp för avdelningar internt att ställa om och tänka i nya banor gällande verksamhet 

• Självsanerande verktyg för tveksam verksamhet – vi blir ett stöd till varandra i 

verksamhetsutvecklande syfte 

• Vi bjuder in studieförbund som själva antar policyn att titta på vår verksamhet – ett verktyg 

för oss alla att frivilligt få kompetent granskning 

• Vårt förtroende ökar gentemot bidragsgivare gällande alternativ finansiering 

• Vi visar vägen bland studieförbunden i att ta ansvar för vårt gemensamma bidragssystem.  

• Vårt förtroende bland medlemsorganisationer och allmänhet ökar med transparens 

 

Hur skulle policyn praktiskt se ut? (naturligtvis med hänsyn till lagens begränsningar, GDPR etc) 
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• Avdelningarna internt i Studiefrämjandet kan öppet och när som helst titta på varandras 

verksamhet - givetvis utan syfte att stryka verksamhet, utan för att utvecklas och dela idéer 

• Övriga studieförbund som antar policyn granskar varandra lokalt/regionalt 

• Övriga aktörer som bidragsgivare, medlemsorganisationer och andra informeras om att vår 

verksamhet är öppen att när som helst titta på och granska utan behov av formalia, 

misstankar eller särskilda beslut och att vi välkomnar besöket. 

Tanken med Policy för transparens är att det ska vara enkelt, naturligt och att vår grund är öppenhet. 

Förutom en viss systematik internt för vilka som tittar på vilkas verksamhet årligen och hur vi 

dokumenterar erfarenheterna behövs inget ytterligare regelverk. En överenskommelse görs kring 

vilka typer av dokument som undantas och hur personuppgifter skyddas. 

Policy för transparens vore ett stort och konkret steg för att kvalitetssäkra vår verksamhet gentemot 

bidragsgivare, öka förtroendet och internt inspireras och verksamhetsutveckla nationellt. Policyn är 

vårt eget beslut och är helt oberoende av om andra studieförbund antar den. 

Vilka argument finns emot transparens? Hur kan vi alla som skattebetalare ta ansvar och bidra till att 

offentliga medel används ansvarsfullt? 

Styrelsen för Studiefrämjandet Västerbotten föreslår att: 

att årsmötet uppdrar till styrelsen att utforma policy för transparens med erforderliga 

konkretiseringar av policyn med begränsningar utifrån gällande lagstiftning såsom exempelvis 

utlämnande av personuppgifter. 

att utforma ett system för transparens där vi internt i avdelningen tydligt, ofta och regelbundet 

bjuder in bidragsgivare och andra aktörer att se vår verksamhet. 

att vårt antagande av policyn kommuniceras till Folkbildningsrådet och övriga bidragsgivare, andra 

studieförbund, medlemsorganisationer och allmänhet i syfte att stärka förtroendet för vårt 

varumärke. 

 

För Studiefrämjandet Västerbotten 

På styrelsens uppdrag 

 

Kjell Johansson, ordförande 

 


