
Studieresor 
för breddad kunskap och nya 

referensramar kring kommunal 
verksamhet och fackligt 

arbete.



Syfte och mål
Studiebesök erbjuder en möjlighet att få ökad kunskap om och en vidgad 
syn på hur kommunal verksamhet kan organiseras och genomföras. 
Exempel:  

• Förutsättningar, resultat och kvalitet i verksamheterna.

• Styrnings- och ledningsprocesser.

• Delaktighet och inflytande både för brukare och medarbetare.

• Hur man, i andra kommuner/länder, arbetar med organisatorisk och

social arbetsmiljö.

• Hälsa och friskvårdsinsatser för medarbetare.

• Fackens roll och arbetstagarnas kollektiva medinflytande.

• Sprida erfarenheter till andra medarbetare på enheten och bidra

till verksamhetsförbättringar till gagn för medarbetarskapet

och den egna verksamheten.

Målgrupp
Fackligt förtroendevalda, skyddsombud, medarbetare/medlemmar samt 
chefer i Göteborg Stads nämndsverksamheter.

Arbets- och beslutsgrupp
En arbetsgrupp bestående av representanter från de fackliga organisatio-
nerna i Göteborgs Stad handlägger ansökningar samt stödjer studieresans 
genomförande, att rapport från studieresan tas fram samt att den egna 
verksamheten delges erfarenheterna. En beslutsgrupp beslutar sedan om 
vilka ansökningar som ska godkännas.

Ansökan
Intresserade grupper (2-5 deltagare) ansöker skriftligen till arbetsgrup-
pen om medel för att kunna genomföra en studieresa. Ansökan ska ske på 
den bifogade blanketten. Beslut om tilldelning av medel ska i normalfallet 
ges inom en månad. Till projektansökan ska bifogas intyg från närmsta 
chef om att studieresan får genomföras i tjänsten. Beslutsgruppen beviljar 
medel för kostnader för resor, uppehälle samt övriga kostnader som kan 
härledas till studiebesökets genomförande. Kostnader på hemmaplan 
för att möjliggöra studieresa (exempelvis barntillsyn) kan beviljas. 
Studieresan ska genomföras inom 6 månader från det att medel beviljats. 

Ansökan ska skickas till Sacorådet i Göteborgs Stad, Stampgatan 15 416 64 
Göteborg eller via epost till eva.karlefjard@socialresurs@goteborg.se 

Rapport
Varje studieresa ska dokumenteras i form av en skriftlig rapport. En 
rapportmall finns bifogad. Rapporten ska spridas till alla medarbetare på 
enheten. Samtliga rapporter kan läggas upp på respektive förbunds 
hemsida.

Ekonomi
För att möjliggöra att så många som möjligt ges genomföra en studieresa 
ska följande principer gälla:
Val av transportmedel och boende ska göras utifrån det lämpligaste och 
säkraste alternativet och att resan kan genomföras med så litet klimatav-
tryck som möjligt. Transportföretaget och boendet ska ha goda anställ-
ningsvillkor för medarbetarna. Om kollektivavtal finns för reseföretagen 
och boendet ska endast dessa företag användas. 
Medel för studieresorna kommer från Göteborgs Stads jubileumsgåva som 
ska användas för arbetare och tjänstemän i Stadens verksamheter. 
De fackliga organisationerna har i ett första läge erhållit 1 600 000 kronor 
att dela ut för studieresor. 

Vision, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal och Sacoförbund inom Sacorådet i 
Göteborgs Stad erbjuder medel för att kunna genomföra studieresor till städer i Sverige 

och Europa för medarbetare och chefer i Göteborgs Stad.



För mer information kontakta
Arbetsgrupp: 
Eva Karlefjärd, Saco: eva.karlefjard@socialresurs.goteborg.se tel. 031-367 9191
Mats Svensson, Vårdförbundet: mats.svensson@ostra.goteborg.se tel. 0728 56 5969 
Kattis Olsen, Lärarförbundet: katarina.olsen@lararforbundetavdelning.se 070-6782928 
Margareta Åvall, Kommunal: margareta.avall@forskola.goteborg.se 070-6222987 
Hilda Johansson, Vision: hilda.johansson@ioff.goteborg.se 070-761 01 65

Beslutsgrupp:
Caroline Söderlind Löfdahl, Saco: caroline.lofdahl@saco.goteborg.se tel. 0703 14 9042 
Christina Wising, Kommunal: christina.wising@orgryteharlanda.goteborg.se 0706-811 987 
Andrea Meiling, TCO: andrea.meiling@laraforbundetavdelning.se 073-55 68 94

Du kan även kontakta: 
Caroline Söderlind Löfdahl, Saco 0703149042. Katarina Olsen, Lärarförbundet 
0317015517. Margareta Åvall, Komunal 0706222987. Mats Svensson, Vårdförbundet 
0728565969.


