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1. Norrbottenkretsens destinatärer
Samtliga anställda i SCA med huvudsaklig sysselsättning inom Norrbottens län samt
anställda i SCA Skog i Skellefteå kommun.

2. Inriktning
De externa bidragen har under de senaste åren minskat i omfattning. Enligt kretsens
uppfattning är det troligt att antalet bidrag på sikt blir ännu färre. Kretsen kommer i
första hand att prioritera de bidrag som kommer SCA-anställda till del i form av aktiviteter av kollektiv karaktär. Anledningen till detta synsätt är bland annat
•

att stor del av föreningsverksamheten får kommunbidrag

•

att det är få SCA-anställda som har glädje av de externa bidragen

•

att kostnaderna i samband med externa projekt ofta är så höga att det bidrag
som kretsen ger blir betydelselöst för helheten

•

att det är mera meningsfullt att ge interna bidrag i syfte att stärka sammanhållningen bland SCA-anställda

3. Externa bidrag
Externa bidragsansökningar handläggs och bedöms enligt följande.
•

bidrag prioriteras på orter med ett starkt inslag av SCA-anställda och f d
SCA-anställda

•
•

endast ansökningar från föreningar där medlemmarna själva och den
sökande föreningen ställer upp med stora egna insatser behandlas positivt

•

bidrag beviljas endast till projekt där den anslagna summan har betydelse
i förhållande till totalfinansieringen

Bidrag utgår inte till
•
•
•
•
•
•

skrifter – historik
upprustning av stugor, bortskänkta av SCA
vägbelysning
kyrklig verksamhet
skolresor
pensionärsföreningar (dessa kan få bidrag ur Sociala Fonden)

Bidrag bör inte heller utgå till intressesammanslutningar, exempelvis sammanslutningar som hanterar missbruksproblematik, reumatikerförbund, brottsofferjouren etc.

4. Interna bidrag
4.1

Allmänt

Kretsens riktlinjer är anpassade till gällande regler för förmånsbeskattning utifrån vad
som sägs i Skatteverkets anvisningar under rubrikerna.
3.7

Personalvårdsförmåner – motion och friskvård

6 och 4.1

Intern representation – personalfester och informationsmöten

4.2

Exempel på verksamheter där internt bidrag kan utgå

A.

Personalsammankomster – utflykter såsom större centrala arrangemang

B.

Dito som lokala arrangemang för grupper av anställda vid arbetsplatser
som inte nås av de centrala evenemangen, men även avdelningsaktiviter

C.

Personliga bidrag

Arrangemangen ska ha kollektiv karaktär, dvs. de ska innefatta samtliga anställda på
den aktuella arbetsplatsen.

4.3

Bidragens omfattning

Personalsammankomster och personalutflykter
Värdet av bidrag till ”personalsammankomster” och ”personalutflykter” får inte överstiga de av Skatteverket fastställda beloppen för förmånsbeskattning. Om kostnaden
är högre måste den anställde själv stå för överskjutande del.
Motsvarande förmån kan även tilldelas make/maka/sambo.
Värdet av bidraget till ”personalutflykter och personalsammankomster” får inte överstiga totalt 200 kronor per deltagare och år. Summan avser evenemang som innefattar exempelvis ett teaterbesök med supé. Bidrag till teaterbiljetten utges då med
maximalt 100 kronor och supén med maximalt 100 kronor. Om kostnaden blir högre,
får den anställde själv stå för överskjutande del. Arrangemangen skall innefatta samtliga anställda på den aktuella arbetsplatsen.
Beloppet gäller från 2009-06-01 och tills vidare.
Bidraget utbetalas först efter att aktiviteten är genomförd.
Redovisning av antalet deltagare och kostnaden för arrangemanget skall tillställas
kretsen senast fyra veckor efter genomförandet.

Personalvårdsförmåner
Värdet av bidrag till motionsfrämjande aktiviteter och andra personalvårdsförmåner
prövas från fall till fall.

4.4

Särskilda kommentarer

A. Centrala arrangemang
Kretsens aktiviteter anpassas till vad som vid olika tidpunkter anses mest angeläget
att satsa på. Som exempel kan nämnas följande arrangemang.
•
•
•
•
•
•
•

Teater- eller filmföreställningar
Konserter
Cirkus
Idrottsevenemang
Friluftsdagar – familjedagar
Friskvårdsarrangemang
Utflykter enligt fastställda program

Motsvarande förmån kan även tilldelas make/maka/sambo/barn.
B. Lokala arrangemang
Bidrag kan beviljas till evenemang som arrangeras av en kontaktgrupp på respektive
sökandes arbetsplats och för arrangemang som erbjuds hela personalen på den aktuella arbetsplatsen.
Exempel på aktiviteter där lokala bidrag inte utgår
•
•
•
•
•

Företagsanpassade arrangemang såsom firmafester och liknande
Studieresor med arbetsplatsanknytning
Arrangemang som riktar sig till enskilda personer
Enskilda jakt- och fiskeutflykter/-resor
Finansierade/budgeterade APT (arbetsplatsträffar)

Bidraget utbetalas till den som är ansvarig för aktiviteten och först efter det att aktiviteten genomförts.
Redovisning av antalet deltagare och kostnaden för aktiviteten ska lämnas till kretsens arbetsutskott senast fyra veckor efter genomförandet.
I publicering kring evenemang där bidrag utgått ska det alltid framgå att der är stiftelsen SCAs Sociala Fond, Norrbottenkretsen, som är bidragsgivare.

C. Personliga bidrag
Dessa bidrag kan beviljas i begränsad utsträckning och efter särskild prövning för
•

inköp av handikapphjälpmedel/tekniskt hjälpmedel som inte bekostas av
”det allmänna” och som kan anses avsevärt kompensera den handikappades funktionshinder

•

mycket svårt sjuk person som vill söka paramedicinsk hjälp eller behandling (utanför den legitimerade sjukvården).

