
 

  

 

 

 

Inbjudan att söka stipendium 

 

 

 

 
 

 

Sök Sacos fackliga stipendium! 
Sacos fackliga stipendiefond utlyser stipendier som ska främja studier av 
betydelse för den fackliga verksamheten. Studien kan genomföras i Sverige 
eller utomlands. Stipendier kan delas ut till projekt som är till nytta för 
individen och för Sacofederationen. Med individens nytta avses förmåga att 
utföra det fackliga arbetet. Med nytta för Sacofederationen menas att den 
rapport som ska skrivas förväntas vara av intresse för det fackliga arbetet 
inom federationen. Det innebär att projektet ska vara till gagn för hela 
federationen och inte enbart ett enstaka förbund.  
 

Vem kan få stipendium? 
Förtroendevalda på alla nivåer inom Saco: förbund, akademikerföreningar, 
Sacoföreningar eller motsvarande och anställda på Sacos och förbundens 
kanslier kan ansöka. Fondstyrelsens förhoppning är att fler förtroendevalda 
ska vilja och kunna ägna sig åt värdefulla projekt för att utveckla sig själva 
och federationen.  
 

Hur stort är och vilka kostnader täcker stipendiet? 
Ett enskilt projekt kan få maximalt 100 000 kr. I beloppet kan ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst ingå. 
Projektets ändamål får inte avse egen individuell kompetensutveckling eller 
aktiviteter som faller inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Stipendiet 
täcker inte kostnader som normalt ska bäras av arbetsgivaren eller den 
enskilde. Fonden får inte heller utnyttjas för grundutbildning. Medel kan 
inte sökas till studie- och sammanträdesresor som anordnas av Saco eller 
förbund. Inslaget av rekreation ska vara marginellt.  
 

När ska jag söka? 
Du kan söka stipendium under hela året. För stipendier 2015 behöver 
fondstyrelsen din ansökan senast den 28 februari 2015 för att kunna 
behandla den vid sammanträde senare i mars.  
En ansökan senast den 30 september 2015 ger styrelsen möjlighet att 
behandla ansökan vid ett sammanträde under oktober 2015. 
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Hur ska jag söka? 
Ansökan ska innehålla uppgift om ändamål, tidpunkt, projektplan med 
motivering och förslag till en kommunikationsplan för hur erfarenheterna 
av projektet ska kunna spridas inom federationen. 
 
Skicka ansökan till Saco via webbformulär på www.saco.se/fackligt-
arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/ eller mejl till 
susanne.braxton@saco.se.   
Du kan komplettera din ansökan via mejl om webbformuläret inte räcker 
till. 
 

Vill du veta mer? 
På Sacos webbplats, http://www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-
fackliga-stipendiefond, kan du läsa rapporter från de projekt som tidigare 
beviljats stöd från fondstyrelsen. 
 
Frågor kan ställas till Susanne Braxton på Saco och till fondens 
kassaförvaltare Benny Johansson 070-720 50 01 eller mejl 
janbenny.j@icloud.com. 
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