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Fordelning

Arende
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PRINCIPER OCH RIKTLINJER
MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE
gällande fr o m 2005-07-01

-

Principer och riktlinjer for behandling av ansökningar
Ändamål med och allmänna regler för utdelning ur fonden framgår av stiftelsens stadgar
och cirkulärbrev från stiftelsen.

I övrigt tillämpas följande anvisningar

1

Stiftelsen, som är en personalstiftelse, har till ändamål att främja välfärd åt
pensionärer och anställda eller deras efterlevande vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige.

2

Anställning
Bidrag kan beviljas till person som under tiden 1969-01-01 - 1995-0516 varit anställd inom Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i
Sverige eller som anställts under denna period och vid pensionstidpunkten var anställd i ett företag som under ovanstående period tillhörde
Saab-Scania eller dess dotterbolag.

-

Årsinkomst definieras som:
Pension i form av inkomstgrundad ålders pension, premiepension,
garantipension, efterlevandepension. Med pension avses även tjänstepension. Utländsk pension räknas som inkomst av tjänst om pensionen är skattepliktig i Sverige.

3

utbetalningar på grund av privata pensionsförsäkringar

lön och naturaförmåner i anställning
För makar och sammanboende räknas den sammanlagda inkomsten.

4

,

Arkiv MW701Brev och PMlPnnciper doc

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE
för Saab- och Scania-anställda
Datum

UtgBv.5

Sida

CH-LM Lars Magnusson, 013 - 18 22 92

2010-01-01

6

2 (2)

Fördelning

Arende

Handlaggare

L

5

Bidrag ska tills vidare inte utgå till studier.

6

Bidrag kan beviljas tidigast ett år efter det att den sökande gått i pension.

7

Bidrag kan erhållas högst en gång samma år.

8

Bidrag kan i regel erhållas högst två (2) år i följd, därefter normalt två (2)
års uppehåll.

9

Anställd med delpension är inte berättigad till bidrag.

10

Om båda makarna är pensionärer i f d Saab-Scania kan båda söka var för sig
och ansökningarna ska då behandlas oberoende av varandra. Dock ska, vid
bedömning av om bidrag ska utges eller inte, hänsyn tas till makarnas gemensamma inkomst.

11

Samboende mellan ogifta ska anses motsvara civilstånd "M" när inte särskilda skäl talar mot det. Makar, där den ene vårdas på sjukhem ska betraktas som ensamstående.

12

Bidragsbeloppen ska anpassas till redovisat behov, men låg inkomst och
längre anställningstid ska premieras. Sökande med sjukdom som ger socialt
handikapp t ex blind, rullstolsburen osv ska även premieras. Bidragsbelop-

~

-

pens storlek bör ses över årligen.

v

13

Ansökningar angående bidrag till underhåll och reparation av villa, sommarstuga samt bostad ska kunna beviljas.

14

Bidrag ska inte avse att täcka restskatter eller andra skulder.

15

Bidrag ska av sökande inte tas upp i deklaration.

Ovanstående bidragsregler kan ändras och frångås när erfarenhet och "orsaks"-omständigheter talar för det.
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12 maj 2010

Stadgar

för

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE

Firma
Stiftelsens namn är Marcus Wallenbergs 70-årspersonalstiftelse.

Ändamål
'V

Stiftelsen, som är en personalstiftelse, har till ändamål att främja välfärd åt pensionärer och anställda vid f d Saab-Scania Aktiebolag och dess dotterbolag i Sverige eller åt efterlevande till
sådana pensionärer och anställda.
dels genom understöd till pensionärer och anställda vid sjukdom eller olycksfall eller eftervård i
samband därmed.

_
.

genom bidrag till sådana pensionärer, inklusive deras efterlevande hustrur, vilka icke alls
eller endast delvis kommit i åtnjutande av enligt lag eller avtal fastställda tjänstepensionssystem,

__
dels och genom understöd för beredande av undervisning eller utbildning av anställda vid teoretiska eller praktiska studier utomlands.
Stiftelsens medel får ej användas till pension, avlöning eller annan förmån som det åligger arbetsgivare att utge till enskilda arbetstagare.

$3

Kapital
Stiftelsens kapital utgörs av fyra miljoner kronor, som tillskjutits av Saab-Scania Aktiebolag och
Aktiebolaget Scania-Vabis.

§4
Styrelse
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse med säte på samma ort som styrelsen för Saab
Aktiebolag.
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och åtta suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs för
en tid av 3 år. Två ledamöter och två suppleanter utses av vardera Saab Aktiebolags och Scania
Aktiebolags styrelse. De fackliga organisationerna inom Saab, Scania och Saab Automobile
utser totalt fyra ledamöter och fyra suppleanter.

12 maj 2010

Ordförande utses av styrelseledamöterna.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträde närvarande antal utgör minst hälften av hela
antalet styrelseledamöter. Av ledamöterna ska lika många närvara från vardera sidan. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande enar sig. Vid lika röstetal förordnar
tillsynsmyndigheten på styrelsens begäran utomstående att delta i ärendets avgörande.

§5
Styrelsesammanträden
Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden jämte den
eller de ytterligare personer som vid varje sammanträde därtill utses. Protokollen ska föras i
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.
$6
v

Firmateckning
Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de som styrelsen därtill utser.
§7

Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
§8

Revisorer
Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer, varav en utses av
Saab Aktiebolags styrelse och en av de i stiftelsens styrelse representerade personalorganisationerna.
-

§9

Arvoden
Arvoden ska ej utgå till styrelseledamöter och revisorer.
§ 10

Förvaltning
Stiftelsens medel förvaltas av styrelsen med beaktande av vad som stadgas i 28 om tryggande
av pensionsutfästelser m m (tryggandelagen)och vad som följer av 1929 års lag om tillsyn över
stiftelser.

Gottgörelse m m
Om arbetsgivarens rätt till gottgörelse och stiftelsens rätt att förfoga över sina medel gäller vad
som föreskrivs i 29 § tryggandelagen.

12maj 2010

Likvidation
I fråga om likvidation gäller vad som stadgats i 19,20 och 30

§§ tryggandelagen.

Stadgeändring
Ändring av stadgarna beslutas av styrelsen; dock att ändring avseende stiftelsens ändamål förutsätter iakttagande av bestämmelserna i 22 § tryggandelagen.
§ 14

Tillsynsmyndighet
Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen i det län där Saab Aktiebolags styrelse har sitt säte.

I

