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15c.1 BESLUT OM RIKTNING FÖR STYRDOKUMENT OCH 
POLICYER FÖR STUDIEFRÄMJANDETS ORGANISATION
Vid den revidering av nuvarande policydokument som skickades ut till distrikt och avdelningar 
i juni 2018 blev det uppenbart, utifrån de remissvar som inkom, att det finns oklarheter kring 
hur avdelningar ska förhålla sig till policyer och riktlinjer. Otydligheterna består främst i 
medarbetarnas svårigheter att avgöra vilka dokument som är av tvingande karaktär och  
vilka som är att betrakta som strävansmål. 

Mot bakgrund av detta beslutade förbundsstyrelsen vid sitt möte den 27–28 september 
2018 att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att se över samtliga styrande dokument 
i organisationen. Till gruppens sammankallande utsågs från förbundsstyrelsen Bertil 
Jonsson, därtill har Zlatko Avdagic (förbundsstyrelsen), Ingemar Malmström (ordförande 
Studiefrämjandet Örebro-Värmland), Göran Ottosson (v. ordförande Studiefrämjandet 
Stockholms län) samt förbundschef Gustav Öhrn ingått i arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen har identifierat ett antal problem förutom det ovan nämnda. Bland dessa kan 
särskilt nämnas att det finns ett antal olika styrdokument med oklar status i organisationen, 
att beredningsförfarandet inte är tydligt definierat, att hanteringen av policydokumenten 
ofta upplevs som otymplig, att ett antal viktiga dokument inte har en given plats bland 
styrdokumenten samt att tröskeln för att förstå hur organisationen styrs och regleras är 
mycket hög för nya förtroendevalda och nyanställda medarbetare.

Utifrån denna analys bestämde arbetsgruppen att arbetet med att se över Studiefrämjandets 
styrdokument bör ha ambitionen att de ska vara tydliga, enkla, bidra till att vi uppfattas som 
en organisation samt att de ska garantera eller bidra till kvalitet i verksamheten.

Arbetsgruppen har tagit fram ett första förslag till ramdokument/beskrivande dokument 
som drar upp strukturen för Studiefrämjandets styrdokument. Arbetsgruppen önskar att 
förbundsstämman ställer sig bakom inriktningen i dokumentet att förbundsstyrelsen uppdras 
av stämman att till förbundsstämman 2021 arbeta vidare utifrån grunden och ta fram nya  
styrdokument när så behövs och uppdatera befintliga när så behövs.

Parallellt med arbetet i arbetsgruppen för Studiefrämjandets styrdokument och policyer har 
förbundsstyrelsens s.k. ekonomiutskott arbetat med en ny placeringspolicy. En nu gällande 
versionen av placeringspolicyn är fastställd av förbundsstämman. Placeringspolicyn är 
den enda policyn som inte fastställts av förbundsstyrelsen. Detta finner arbetsgruppen 
för styrdokument och policyer vara en märklig särordning och föreslår därför att 
förbundsstyrelsen bör fastställa ny placeringspolicy. Denna hållning delas till fullo av 
ekonomiutskottet och har förankrats i distriktsordförandegruppen.
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Förbundsstyrelsen föreslår att

Förbundsstämma beslutar

att anta inriktningen för det fortsatta arbetet med att se över Studiefrämjandets  
 styrdokument enligt bilaga,

att uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta vidare utifrån inriktningen och i de fall så   
 behövs återkomma till förbundsstämman 2021 med förslag till beslut,

att verifiera förbundsstyrelses mandat att fastställa policydokument gällande för hela  
 Studiefrämjandet samt

att som konsekvens av 3:e att-satsen uppdra åt förbundsstyrelsen att anta placerings- 
 policy som ersätter den nu gällande.


