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Reglemente om transparens 
Motion till Uppsala studentkårs fullmäktige 
 
Enligt Uppsala studentkårs verksamhetsplan ska kåren under verksamhetsåret 
införa ett reglemente/policy1 för transparens. Det är inte ovanligt att studenter 
ser kåren som svårförståelig och otillgänglig. Därför är det av stor vikt att 
Uppsala Studentkår höjer sina ambitioner vad gäller transparens.  
 
Hur ett sådant reglemente ska utformas är inte självklart. Ska det antingen staka 
ut mer eller mindre grandiosa men luddiga mål? Eller ska det istället vara en 
lista med exakta kriterier som ska uppfyllas? Nackdelen med det första är att ett 
sådant dokument är lätt att glömma och lägga åt sidan och att ingen någonsin 
kan ställas till svars för att de inte följt reglerna. Det senare kan å andra sidan 
dels innebära att ambitionerna ställs för lågt och att man nöjer sig med att bara 
uppfylla kriterierna, samt dels att vi riskerar långa fruktlösa debatter om någon 
förtroendevald följt en regels bokstav eller ej.  
 
Jag har därför valt att utforma förslaget som en kombination av dessa. I den 
första delen sätts målsättningarna för Uppsala studentkårs transparens ut, syftet 
med kårens transparens förklaras och ansvaret för densamma definieras. I den 
andra delen sätts vissa konkreta minimikrav på handlingar, av vilka en del görs 
rutinmässigt idag och andra inte, som alla skulle göra Uppsala studentkår mer 
öppen och synlig för studenterna än den är idag. Jag vill dock framhålla att det 
faktum att någon förtroendevald någon enstaka gång brutit mot någon regel i 
andra delen, inte är menat leda till hårda reprimander och avsättning, utan 
snarare att personen uppmanas tänka på detta i framtiden. Att bygga upp 
reglementet på detta sätt innebär att vida målsättningar sätts, samtidigt som 
konkreta åtgärder beslutas. Jag tror detta är en fruktbar kombination till ett 
första reglemente om transparens i Uppsala studentkår.  
 
Jag tror att Uppsala studentkårs ambitioner egentligen måste vara än högre än 
vad som stakats ut i denna motion, men förslaget innebär en standardhöjning 
samtidigt som att fullmäktige skickar en tydlig signal ut i organisation om 
ambitionerna. Jag tror att kåren under en period kommer behöva lära sig bli 
bättre på att kommunicera, och under den processen kommer det till stor del 
komma naturligt vad som ska stå i ett framtida, bättre, transparensreglemente. I 
den bästa av världar skulle genomskinligheten sedan vara så självklar att detta 
reglemente inte skulle behövas.  
 
                                                
1 I förslaget till verksamhetsplan stod det “policy”, detta ändrades dock under 
fullmäktigemötet till “reglemente” vilket klubbades. Dessvärre missades denna lilla ändring 
i det dokument som sedermera publicerats som VP12-13, och där står det “policy”. 
Eftersom det är lämpligare att fullmäktige bestämmer riktlinjer för styrelsen än att styrelsen 
själv gör det, så föreslår jag alltså här ett reglemente.  
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Jag yrkar därför att fullmäktige beslutar  
 att fastställa förslaget nedan som reglemente.  
 
Förslag till reglementestext 

Reglemente om transparens 

Allmänna bestämmelser och syfte 
Uppsala studentkår ska verka för att vara transparent och lättförståelig för sina 
medlemmar, övriga studenter och andra. Detta reglemente syftar till att öka 
transparensen i kåren och möjligheten för den enskilde att göra efterforskningar 
i kårens verksamhet.  
 
För att upprätthålla förtroendet bland de studenter Uppsala studentkår 
representerar är det av stor vikt att de kan förstå hur deras intresse tas till vara 
genom Uppsala studentkår. Alla förtroendevalda och anställda inom Uppsala 
studentkår ska därför sträva mot en så stor öppenhet som möjligt. Detta innebär 
att dokument, möten och annat ska hållas öppna så länge det inte finns starka 
skäl till motsatsen. Kåren ska eftersträva att dokument inte bara är tekniskt 
tillgängliga, utan även i praktiken lätta att ta del av. Kåren ska även se till att 
information om lediga uppdrag sprids väl till de studentgrupper som berörs av 
uppdraget. Användning av moderna sociala kommunikationskanaler 
uppmuntras.  
 
Styrelsen svarar för att Uppsala studentkår är en transparent organisation och, 
såvida inget annat sägs, uppfyller de minimikrav som listas nedan i detta 
reglemente. Nedan listas konkreta regler för Uppsala studentkårs transparens. 
 
Fullmäktige och andra sammanträden 
Protokoll från fullmäktige- och styrelsesammanträden, inklusive bilagor, ska 
tillgängliggöras genom kårens hemsida och anslås i kårhuset inom sju dagar 
från avslutat sammanträde. Personnamn och andra personuppgifter får 
avidentifieras i de protokoll som publiceras på internet.  
 
Samtliga ordinarie fullmäktigesammanträden ska utannonseras på hemsidan 
med mötestid och -plats, dagordning samt inkomna handlingar senast sju dagar 
innan sammanträdet. 
 
Särskild inbjudan, med handlingar, ska i samband med ordinarie kallelse till 
fullmäktigesammanträden utgå till de program- och linjeföreningar kåren 
samarbetar med, till övriga studentkårer vid Uppsala universitet, till 
Kuratorskonventets medlemmar och presidium samt till andra som anmält 
intresse. Detta åligger fullmäktiges presidium.  
 
Ett sammanfattande mötesreferat från från samtliga fullmäktige- och 
styrelsesammanträden - på svenska och engelska - ska tillgängliggöras på 
kårens hemsida samt mailas till de som anmält intresse inom sju dagar från 
avslutat sammanträde. 
 
Informationsspridning 
Samtliga studentrepresentanter ska automatiskt bli prenumeranter på Uppsala 
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studentkårs nyhetsbrev samt mötesreferat. Den enskilda representanten ska ha 
möjlighet att avsluta prenumerationen. 
 
Information om studentrepresentantuppdrag genom Uppsala studentkår och 
Sveriges förenade studentkårer ska aktivt spridas till studenterna vid Uppsala 
universitet.  
 
Information om uppdrag som ska tillsättas av fullmäktige ska utannonseras i 
god tid på kårens hemsida och, i den mån Ergo utkommer i passande tid, på 
Ergos Kårsidor. 
 

 
 
 
 
     Arvid Hedén Gynnå 
     Ledamot i fullmäktige 
     (Uppsala universitets studenter) 
 


