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LEDARE

”Stiftelsernas ekonomi
tillbaka i normalläge igen”

V

älkommen till ett nytt nummer av vår tidning
Din fritid! Det är ett nöje att åter igen få slå
ett slag för våra fantastiska resmål och fritidsboenden.
Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten och
den återgång till normalt resande som jag skrev att vi
såg framför oss i förra numret, har tagit längre tid än
vad vi trodde då. Vi har bara haft enstaka gäster i våra
fritidsboenden utomlands, samtidigt som det mesta
i Sverige varit minst sagt fullbokat. Att de flesta av oss
själva valt eller tvingats till att semestra i Sverige har
gjort att svenska resmål som normalt sett brukar vara
ganska enkla att boka, plötsligt har blivit svåra att få.
Det är lätt att tro att det är orsakat av systembytet,
men förklaringen ligger i att många av oss stannat
i Sverige under våra ledigheter. Vi är glada åt den
höga beläggningen i Sverige men vi hoppas att vi
snart får lite avlastning här hemma i takt med att
resandet utomlands kommer i gång igen.
Som ni säkert uppmärksammat återinförde vi våra
normala avbokningsavgifter för fritidsboenden i början av sommaren. Ett bestående tillägg till de tidigare
avbokningsreglerna är att avbokningsavgift inte debiteras om svensk eller utländsk myndighet avråder
eller förbjuder resa till det aktuella resmålet. Avbokningsavgift tas inte ut om inresan kräver karantän
och inte heller av den som kan uppvisa ett positivt
covid-test.
Verksamheten i de fyra kretsarna har också fortsatt
legat nere men i skrivande stund säger myndigheterna att i stort sett alla restriktioner ska upphöra i slutet
av september. Det gör att vi hoppas på en höst där
vi återigen kan träffas vid gemensamma aktiviteter.
Utbudet är ännu begränsat men jag vet att några av
kretsarna har flera evenemang planerade för årets
sista kvartal.
Övriga förmåner från stiftelserna som till exempel
specialistvårdsbidrag och bidrag till rehabilitering,
studiestipendier, resestipendier och bidrag till pensionärsföreningar har varit i gång en längre tid nu. Se vår
hemsida för mer information och ansökningsblanketter.

Stiftelsernas ekonomi har nu kommit tillbaka till
någon form av normalläge i och med att de flesta bolag
åter igen lämnar aktieutdelningar. Direktavkastningen, det vill säga aktieutdelningar och ränteintäkter,
av våra investeringar är ju de intäkter som vi i huvudsak
driver verksamheten med. Därmed kan vi också återuppta det normala underhållet av våra fritidsboenden.
Under hösten kommer det bland annat att renoveras
en del badrum i Skälsjön och Hamra samt att Villan
i Mölle kommer få nytt kök, nytt badrum och en del
nya fönster.
Vårt bokningssystem är på plats och efter att ha
varit i drift under några månader så fungerar det nu
riktigt bra. Som vi informerat om tidigare så kommer
det endast en bekräftelse vid bokning eller avbokning, och fakturan kommer efter avslutad vistelse
via e-post. Vi uppmanar er att läsa informationen om
boendet i samband med bokningen även om du
besökt resmålet och boendet tidigare. Det händer
att förutsättningar ändras och dessa ändringar kommuniceras i så fall på vår bokningssida.
Vi har under pandemin varit återhållsamma med att
skriva avtal om hyrda fritidsboenden. I takt med att
allt fler vaccineras och världen öppnar upp igen så
har vi kommit igång och faktiskt skrivit några kontrakt.
Vevelstad har varit klart en längre tid och Nerja, Tavira,
Pizzo och Visby har ni nog sett att vi berättat ganska
nyligen om. Vi informerar om hyrda fritidsboenden på vår
hemsida och i sociala medier, så snart kontraktet är klart.
Jag hoppas att ni fortsätter att håller er friska och
önskar er en fin höst och vinter med trevliga vistelser
i våra fritidsboenden. Vill ni nå mig så finns jag på
patrik.jonsson@stiftelserna.com. Annars ses vi här
i tidningen igen till våren. Fram till dess kan ni följa
oss på www.stiftelserna.com och i sociala medier.

Patrik Jonsson
VD SCA & Essitys Personalstiftelser
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FJÄLL SVERIGE / STAD SVERIGE
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Hamra

Boende: 21 stugor & 2 lägenheter Antal bäddar: 5-8
Handikappvänligt: Specifika stugor Husdjur: Specifika stugor

Svenska fjällboenden
och stadslägenheter
Njut av den friska luften under färgsprakande höstturer och vinteraktiviteter i de snövita svenska fjällen. Eller åk på en stadsweekend och
flanera längs gator och promenadstråk i någon av landets två största städer.
Personalstiftelsen erbjuder både fjällstugor och stadslägenheter på flera olika
platser i vårt avlånga land.
Personalstiftelsen har fritidsboenden på fem skidorter i Sverige, från Sälen
i Dalarna upp till Jäckvik i Lappland. På samtliga resmål finns det goda
förutsättningar för utomhusaktiviteter året runt. Under vinterhalvåret
finns flertalet liftar som tar en upp på fjällen för utförsåkning i backar med
varierande svårighetsgrader. För den som föredrar att åka på längden finns
preparerade skidspår som ringlar sig genom både dalgångar och högfjällsterräng. Skoterlederna är många kring fjällen och det finns gott om fiskrika
vatten att besöka. Med ett par snöskor på fötterna kan man vandra i orörda
snömarker och i egen takt njuta av miljön och lugnet.
Önskar man hellre stadspuls än naturliv finns den att hitta runt våra
centralt belägna stadslägenheter. Kombinera nöjen och shopping med
besök på muséer, konstutställningar och parker. Utforska de olika stadsdelarna både till fots och med kollektivtrafiken. När hungern gör sig
påmind kan man lätt hitta något ätbart på ett av alla de caféer och restauranger som finns att tillgå.
4|
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Jäckvik

Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 7

Sälen

Boende: 15 stugor
Antal bäddar: 6-8

Tärnaby

Boende: 3 stugor
Antal bäddar: 6

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Specifika stugor

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Specifika stugor

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Specifik stuga

Åre
Boende: 3 lägenheter Handikappvänligt: Begränsat
Antal bäddar: 5
Husdjur: Specifik stuga

Göteborg
Boende: 1 lägenhet Handikappvänligt: Nej
Antal bäddar: 5
Husdjur: Nej

Stockholm
Boende: 5 lägenheter Handikappvänligt: Specifik lägenhet
Antal bäddar: 4-6
Husdjur: Nej

KUST SVERIGE
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Capri/Strömstad
Boende: 1 hus (nr 73) + andelsv. i andra hus Antal bäddar: 6
Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Specifika stugor

Kustboenden Sverige
Skärgårdslivet förknippas nog av många med varma sommardagar,
soliga klippor och härliga bad. Men även efter sommarens högsäsong
finns mycket att uppleva och charmiga platser att utforska. Hitta lugnet
i något av Personalstiftelsens olika hus och stugor som alla finns belägna
på platser i närhet till hav eller sjö.

Galtström
Boende: 1 hus
Antal bäddar: 8

Boende: 1 hus
Antal bäddar: 6

Mölle

I den omkringliggande naturen finns promenadstråk som tar dig fram
kring klippor, olika sorters skogar eller naturreservat. Vintertid när kylan
slagit till och snön lagt sig som ett stilla täcke kan en tur på längdskidor
eller långfärdsskridskor vara ett trevligt sätt att uppleva omgivningarna.

Boende: 8 stugor
Antal bäddar: 6

Personalstiftelsen har flertalet hyrda fritidsboenden i Sverige i sitt utbud. När
denna tidning trycks har vi hyrda boenden att erbjuda i Galtström och Visby.
Uthyrningsverksamheten bygger på att du som gäst är rädd om våra boenden och följer uppsatta riktlinjer. Var därför extra mån om dessa boenden
och ha i åtanke att det är hyresvärdens personliga egendom som du nyttjar.
Våra hyrda boenden hyrs periodvis under varierande delar av året.

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej

Gullholmen

Lämna vardagsbestyren för en stund och vandra längs folktomma stränder
eller stilla fiskelägen där lugnet sveper in med vindarna från havet.
Närheten till vattnet gör det möjligt att delta på båtturer och på vissa av
våra resmål är det en aktivitet som även är tillgänglig under lågsäsong.
På flera av Personalstiftelsens resmål finns det möjlighet att hyra båt för
egna turer på vattnet.

Våra hyrda boenden

HYRT BOENDE

Boende: 20 stugor
Antal bäddar:4-6

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej

Handikappvänligt: Specifik stuga
Husdjur: Specifika stugor

Norrfällsviken
Handikappvänligt: Specifik stuga
Husdjur: Specifika stugor

Skälsjön
Boende: 4 stugor
Antal bäddar: 4-8

Visby
Boende: 2 hus
Antal bäddar: 6

Handikappvänligt: Specifik stuga
Husdjur: Specifika stugor
HYRT BOENDE

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
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KUST UTLAND
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Kustboenden utland
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Cape Coral
Boende: 2 hus
Antal bäddar: 8

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej

Njut av soliga och varma dagar med salta bad från vackra sandstränder. Det är något speciellt att komma utomlands till värmen och släppa
alla sina vardagsmåsten. Personalstiftelsen äger flertalet bungalows i San
Agustin, Gran Canaria och två hus i Cape Coral, Florida.

Nerja

Ett solsäkert klimat med närhet till havet ger perfekta förutsättningar
för den som längtar efter avslappnade dagar på stranden eller fartfyllda vattenaktiviteter. Vill man bryta av strandhänget hyr man en bil och
utforskar något av alla de utflyktsmål som finns i närområdet.

Pizzo

Tar man sig till någon av de större städerna så finns ett stort utbud av
shopping, restauranger och historiska sevärdheter. De ljumma kvällarna
kan av-njutas på någon bar eller restaurang med god mat och något kallt
i glaset.

San Agustin

Våra hyrda boenden

Personalstiftelsen har flertalet hyrda fritidsboenden utomlands i sitt
utbud. När denna tidning trycks har vi hyrda boenden att erbjuda
i spanska Nerja, italienska Pizzo, portugisiska Tavira samt i norska
Vevelstad. Uthyrningsverksamheten bygger på att du som gäst är rädd
om våra boenden och följer uppsatta riktlinjer. Var därför extra mån
om dessa boenden och ha i åtanke att det är hyresvärdens personliga
egendom som du nyttjar. Våra hyrda boenden hyrs periodvis under
varierande delar av året.
6|
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Boende: 2 radhus
Antal bäddar: 5-6

Boende: 1 lägenhet
Antal bäddar: 5

HYRT BOENDE

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej
HYRT BOENDE

Handikappvänligt: Nej
Husdjur: Nej

Boende: 10 bungalows Handikappvänligt: Specifik bungalow
Husdjur: Nej
Antal bäddar: 2-6

Tavira

HYRT BOENDE

Vevelstad

HYRT BOENDE

Boende: 2 lägenheter Handikappvänligt: Nej
Antal bäddar: 4-5
Husdjur: Nej

Boende: 1 stuga
Antal bäddar: 6

Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Ja

STAD UTLAND
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Stadslägenheter utland
Liv och rörelse dygnet runt och ett stort utbud där något kan falla
de flesta i smaken - det kan känneteckna det pulserande storstadslivet.
Personalstiftelsen har flertalet stadslägenheter som finns belägna både
i Europa och USA.
Vare sig man åker med ett kompisgäng, familjen eller på tu man hand så
finns det något för alla att göra under en storstadssemester. Sevärdheterna är många och det kulturella utbudet rikt. I vissa fall kan det vara bra
att ha gjort lite research innan sin resa och förhandsbokat biljetter till
populära tillställningar. Även den mer impulsiva besökaren kan lätt få sitt
sug efter kultur i världsklass stillat.
Flera av våra resmål har en rik historia som ofta avspeglas i stadens arkitekturer och sevärdheter. Det kan vara svårt att hinna med att utforska en
hel stad under en vistelse men en god bit på vägen kommer man genom
att delta i sightseeing-turer med eller utan guide. I de flesta städer finns
hop on-hop off bussar som tar en mellan sevärdheterna och där man
i sin egen takt kan uppleva staden.
För den shoppingsugna finns allt från exklusiva kvarter med märkesbutiker till stora shoppingcenter, souvenirbutiker och fartfyllda marknader. Även det kulinariska utbudet är stort och brett. Det är lätt att variera
sig och uppleva smaker från hela världen. Har man ryckts med i stadspulsen och vill äta något i farten eller kanske ta med sig en matbit att äta
i någon park så finns det ofta foodtrucks eller matstånd längs gatorna.

Barcelona

Boende: 1 lägenheter
Antal bäddar: 6

Handikappvänligt: Begränsat
Husdjur: Nej

London

Boende: 3 lägenheter Handikappvänligt: Nej
Antal bäddar: 4-6
Husdjur: Nej

New York

Boende: 1 lägenhet Handikappvänligt: Begränsat
Antal bäddar: 5
Husdjur: Nej

Paris

Boende: 2 lägenheter Handikappvänligt: Nej
Antal bäddar: 4-6
Husdjur: Nej

Prag

Boende: 1 lägenhet Handikappvänligt: Ja
Antal bäddar: 6
Husdjur: Nej

Rom

Boende: 2 lägenheter Handikappvänligt: Nej
Antal bäddar: 6
Husdjur: Nej
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Bra att veta ...

För att hyra Personalstiftelsernas boenden ska du vara SCA- eller Essityanställd i Sverige. Även tidigare
anställda som gått i pension från en sådan anställning har möjlighet att söka fritidsboenden.
Att hyra fritidsboenden är en personlig
förmån och ett boende får inte hyras för
att sedan överlåtas till exempelvis familjens
barn. Boendet bokas via vår bokningssida och kommunikationen sker i huvudsak via e-post. Har du inte möjlighet att
göra din ansökan digitalt kan du kontakta
oss.
Förhållningsregler
Antalet boende inklusive gäster får
inte överstiga antal bäddar. Till alla
våra svenska fritidsboenden måste du
själv ta med handdukar och sänglinne. På
våra fritidsboenden utomlands ingår det
i hyran.
Koder visas och nycklar skickas 10 dagar
innan inflyttningsdatum. Nycklar skickas till
den adress som finns registrerad i bokningssystemet. Vi skickar inga nycklar utomlands.
Rökning är förbjudet i våra fritidsboenden
och med hänsyn till allergiker får djur endast vistas i de boenden som är avsedda
för gäster med husdjur. Den som röker
inomhus eller tar med husdjur till ett husdjursfritt boende kommer att debiteras för
saneringskostnaden. Vad som gäller för respektive boende går att läsa i bokningssystemet, under Resmål.
8|
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Avresestädning
I de flesta av våra boenden är du skyldig att
städa hela boendet innan avresa. Bristfällig
städning debiteras och upprepade förseelser
leder till avstängning och att man inte får nyttja stiftelsernas resurser. Bland bekvämligheter,
under respektive boende i bokningssystemet,
framgår det om avresestädning ingår eller om
möjligheten finns att beställa till.

FOTO: UNSPLASH

Max antal öppna bokningar

Det går att ha max fem stycken öppna (kommande) bokningar till våra fritidsboenden.
Du kan inte göra någon ytterligare bokning
förrän du nyttjat eller bokat av en av dina fem
öppna bokningar. Regeln gäller oavsett om
du har fem öppna bokningar till olika resmål
eller ett och samma.
Regeln med fem öppna bokningar undantas
om du önskar ansöka om och boka ett ledigt
boende där det är mindre än 30 dagar kvar
till inflyttning. I dessa fall kan du ha fem öppna bokningar och boka ett sjätte fritidsboende
med kort tid kvar till inflyttningsdatumet.

Priser
Under respektive boende, som finns under
rubriken Resmål i bokningssystemet, finns
uppgift om priser. Där finns uppgift om perioder, hyresavgift och skattepliktig förmån.
Du kan även se priset när du gör en bokning.
Bytesdagar
In- och utflyttningsdagar, samt tider, framgår på vår bokningssida under respektive
boende som finns på ett resmål.
Läs på respektive boende vilken intervall som
gäller för just det boende du är intresserad av.
Ansöka om ledigt fritidsboende
Samtliga resmål söks via Ledigt i bokningssystemet och inte längre genom en fördelning. Resmålen läggs ut löpande som lediga
cirka ett år framåt. Det vill säga i oktober 2021
lägger vi ut ledigt fram till cirka oktober 2022.

FOTO: UNSPLASH

I november 2021, släpper vi november 2022
osv. Den som är intresserad av ett boende
eller resmål som redan bokats kan lägga en
återbudsbevakning. Anställda har fortsatt
företräde framför pensionärer och dessa kan
boka först när det är elva månader kvar till
vistelsens slutdatum.
Byta fritidsboende
Du kan själv byta ett bokat boende mot
ett annat boende inom samma resmål och
period, utan avbokningsavgift. Detta gör
du på Mina sidor. Vill man byta period
eller resmål, måste avbokning göras och
villkoren för avbokningsavgifter gäller.
Avgifter vid avbokning
Om du behöver avboka ditt boende så
gäller följande avgifter:
- Avbokning inom tre dagar efter gjord
bokning utgår ingen avgift
- Avbokning mer än 60 dagar före inflyttningsdagen debiteras 200 kr
- Avbokning 60-30 dagar före inflyttningsdagen debiteras 500 kr
- Avbokning mindre än 30 dagar före inflyttningsdagen debiteras hela hyresavgiften

Vid en avbokning tas den skattepliktiga förmånen bort. I de fall där avbokning orsakas
av nära anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada
inom familjen och läkarintyg kan uppvisas inom
en månad, utgår ingen avbokningsavgift.

finner du på Mina sidor på vår bokningssida respektive Skatteverkets hemsida. För
att slippa få skatten på förmånen som restskatt vid regleringen kan du be arbetsgivaren göra ett extra skatteavdrag varje månad.

Avbokningsavgift utgår inte om svensk eller
utländsk myndighet avråder eller förbjuder
resa till det aktuella området, vid karantän eller vid uppvisande av positivt covid-test.
Betalning av hyra
Efterskottsbetalning gäller, och faktura på
hyresavgiften skickas inom 30 dagar efter
avslutad vistelse, via e-post. Vid utebliven
betalning, som efter två påminnelser inte
reglerats, blir man avstängd och kan inte
nyttja stiftelsernas resurser. Först när du
betalat fakturan försvinner din skuld och
du kan åter nyttja våra resurser.
Förmånsbeskattning
För vissa av våra boenden tillkommer en
skattepliktig förmån. Den skattepliktiga
förmånen är skillnaden mellan den hyresavgift du betalar till oss och den gällande
marknadshyran. Uppgift om skattepliktig
förmån redovisas till Skatteverket efter avslutad vistelse. Skatten regleras i samband
med att din slutliga skatt fastställs. Dina
bokningar respektive redovisade uppgifter

FOTO: UNSPLASH

Exempel skattepliktig förmån:

Du hyr en lägenhet och betalar till oss
en hyresavgift på 2 000 kr. Den gällande
marknadshyran på lägenheten är 6 000 kr.
Mellanskillnaden på 4 000 kr (6 000 kr –
2 000 kr) är en skattepliktig förmån. Detta
belopp läggs på din skattepliktiga inkomst.
Har du 32 % i marginalskatt betalar du
1 280 kr (4 000 kr X 0,32) av den skattepliktiga förmånen. Din totala kostnad för
boendet blir 3 280 kr (2 000 kr + 1 280 kr).
NR.2/2021
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Så hyr du fritidsboenden

På vår bokningssida kan du bland annat läsa om våra resmål, se lediga
boenden och göra bokningar. Hittar du inget ledigt kan du registrera
dig för bevakning av återbud och får då ett mail så snart en avbokning
sker. Under Mina sidor finns dina personuppgifter, bokningar, fakturor
och boendeinformation samlat.

www.stiftelserna.com/fritidsboenden

Bokning
Du måste vara inloggad på vår bokningssida för att kunna göra en bokning. Du kan
logga in med BankID eller dina användaruppgifter. Gå därefter till rubriken Ledigt,
och ange datum, resmål och antal personer.
Du kan filtrera din sökning på ytterligare
önskemål eller klicka direkt på Sök. Hittar
du ett boende du vill boka, så klickar du
på datumperioden för ditt önskade boende.
Kontrollera uppgifterna, läs och godkänn
avbokningsvillkoren och klicka på Boka.
När du bokar ett ledigt boende godkänns
din bokning automatiskt om du har e-post
som kontaktsätt. En bokningsbekräftelse mailas till din registrerade e-postadress
och du kan även se uppgifterna på Mina
sidor, under rubriken Bokningar. För
de resmål där nyckel skickas ut eller
där nyckeln hämtas direkt på plats (vissa
av våra sommaranläggningar) sker ingen
automatiskt bokning om det är mindre än
tio dagar kvar till inflyttning. Sådana ansökningar måste manuellt godkännas av oss
vilket normalt sker samma eller nästkommande arbetsdag.
Byta boende (ombokning)
Byte är möjligt för samma hyresperiod och
inom samma resmål som ursprungsbok10 |NR.2/2021

ningen. Ombokningar inom samma resmål
och samma hyresperiod genererar ingen
avbokningsavgift. Du kan alltså till exempel
byta till en annan stuga som bättre passar
dina önskemål.
På Mina sidor, under Bokningar, kan du
byta ett bokat boende. Välj den bokning
du vill byta, klicka på pilen till höger, och
välj Ändra bokningen. Klicka på Välj
boende, då visas de boenden du kan byta
till. Välj boende, och klicka på Ändra
bokning.
Det är inte möjligt att byta ett boende till en
ny hyresperiod eller till ett nytt resmål. För
ett sådant byte krävs att en avbokning görs
enligt gällande avbokningsregler.
Avbokning
Du kan själv göra en avbokning i systemet
under Mina sidor och rubriken Bokningar. Välj bokning och klicka på Avboka.
Avbokningar utan läkarintyg hanteras
automatiskt och du får en avbokningsbekräftelse skickad till din e-post, och
senare en faktura på avbokningsavgiften.
I de fall där avbokning orsakas av nära
anhörigs dödsfall eller sjukdom/skada
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inom familjen och läkarintyg kan uppvisas inom en månad, utgår ingen avbokningsavgift (kom ihåg att kryssa i rutan
för läkarintyg när du gör din avbokning).
Avbokningar med läkarintyg handläggs
manuellt. När vi erhållit läkarintyg, skickas
en avbokningsbekräftelse
Vid avbokning på grund av den rådande
situationen med coronaviruset, kontakta
oss via e-post, så gör vi avbokningen åt
dig, utan avbokningsavgift om villkoren för
detta är uppfyllda. Våra avbokningsregler
finns under fliken Vanliga frågor och svar
på bokningssidan.
Återbudsbevakning
Du kan registrera dig för återbudsbevakning under Mina Sidor, rubriken Bevakningar. Klicka på Skapa bevakning, och
ange resmål och period. Bevakningsperioden som anges måste överensstämma med
respektive resmåls bytesdagar. Bytesdagar
hittar du under respektive boende som
finns på ett resmål.
Vid ett återbud skickas ett automatiskt
mail ut. Logga då in för att göra en
bokning, observera att det är ”först till
kvarn”-principen som gäller för att boka
boendet.

Bidrag och stipendier

Anställda inom SCA och Essity i Sverige kan söka bland annat studiestipendium och bidrag till specialistvård, medan den som avslutat
sin anställning kan söka resestipendium till en resa. Läs mer om
samtliga bidrag och stipendier samt ladda ner ansökningsblanketter
på vår hemsida www.stiftelserna.com.
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Studier och kurser
Studiestipendium kan sökas av den som
har en tillsvidareanställning inom SCA
eller Essity och som studerar, oavsett omfattning. För att söka för hel- eller deltidsstudier krävs att ämnet ryms inom SCA
respektive Essitys verksamhetsområden.
Fritidsstudier kan vara att till exempel gå en
kvällskurs i språk, ta BE-körkort eller läsa
en högskolekurs utan att vara tjänstledig.
Stipendierna är skattepliktiga och skatteavdrag görs med 30 % i samband med
utbetalning.
Sista ansökningsdag
Ansökan lämnas in för innevarande termin, senast 31 mars eller 31 oktober. Den
sökande erhåller beslut senast fyra veckor
efter sista ansökningsdag.
Stipendiets storlek
• Heltidsstudier 15 000 kr/termin
• Deltidsstudier 7 500 kr/termin
• Fritidsstudier 2 000 kr/termin*
• Intensivkurser i språk (minst 1 vecka)
7 500 kr/termin
* Kan högre kursavgift påvisas utgår studiestipendium med belopp motsvarande verklig
kostnad, dock högst 3 000 kr/termin.

Hälso- och sjukvård
Bidrag till specialistvård kan sökas
av den som har en tillsvidareanställning
eller en återkommande säsongsanställning och är i behov av en vårdinsats som
inte finns inom den offentliga vården
eller då det är långa väntetider inom den
offentliga sjukvården. Åtgärderna ska
avse hälso- och sjukvård som leder till ökad
arbetsförmåga, snabbare återgång till arbetet och/eller höjd/förbättrad livskvalité.
Bidrag kan lämnas till behandlingar inom
Sverige och till behandlingar som är godkända av Socialstyrelsen. Ansökan ska
föregås av utredning hos företagshälsovård
och tillstyrkas av bland annat personalchef.
Bidrag för hälso- och sjukvård är en skattepliktig förmån (med undantag för bland
annat rehabilitering).
Sista ansökningsdag
Bidraget söks vid behov. Handläggningstiden är cirka fyra veckor.
Bidragets storlek
Bidragets storlek är max två prisbasbelopp
per person och treårsperiod, och för alla
typer av specialistvårdsbidrag betalar den
anställde en egenavgift på 2 000 kr.

Avslutad anställning
Resestipendium efter avslutad anställning kan sökas av den som har minst
15 års anställning inom SCA och/eller
Essity och slutade sin anställning på grund
av arbetsbrist, avgångspension eller fri vilja
utan att ta ny anställning. Även den som haft
en anställning om minst 10 år inom bolagen
och slutade på grund av sjukersättning eller
ålderspension kan söka.
Din ansökan måste vara inskickad och
beviljad innan resan bokas, och beviljat
stipendium är giltigt i ett år. Stipendiet kan
endast sökas och nyttjas vid ett tillfälle.
På grund av skatteregler kan stipendiet inte
betalas ut direkt till dig och resan kan inte
bokas via internet.
Sista ansökningsdag
Stipendiet söks efter avslutad anställning
men behöver inte ske i anslutning till
avslutande av anställning, det vill säga det
finns ingen bortre tidsgräns när du senast
måste ansöka. Handläggningstiden är cirka
två veckor.
Stipendiets storlek
Stipendiets maxbelopp är 7 500 kr och kan
endast nyttjas vid ett tillfälle.
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Avsändare:
SCA och Essitys Personalstiftelser
Storgatan 22
852 31 Sundsvall
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Anta nya utmaningar
- sök studiestipendium
Vare sig du vill gå en kvällskurs i matlagning, läsa franska i Bordeaux eller ta
tjänstledigt för heltidsstudier så finns det möjlighet att söka studiestipendieum genom Personalstiftelserna. Två gånger om året kan du som tillsvidareanställd vid SCA och Essity ansöka om bidrag till dina studier.
På sidan 11 i tidningen och på hemsidan www.stiftelserna.com kan du
läsa mer om våra stipendier och gällande villkor. På webben finns även den
blankett du använder dig av för att göra din ansökan.
För att ansöka om studiestipendium för höstterminen 2021 är sista ansökningsdag den 31 oktober.

