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• Hur stor är stipendiesumman 2020? Den 
sammanlagda summan att fördela bland 2020 
års stipendiater beräknas uppgå till ca 
1.500.000 kronor! Stipendier utdelas bl.a. 
från Stiftelsen Viktualiehandlarnas 
Bidragskassa, Palmérs Testamentsfond Sigurd 
Johanssons Stipendiefond

• Hur stor är chansen att få stipendium? 
Tidigare år har i medeltal var tredje sökande 
fått stipendium. 

• Vilka kan söka stipendium? Köpmän som är 
medlemmar i SLHF och/eller delägare i 
Viktualiehandlarna och deras 
butiksmedarbetare. Stipendium utdelas aldrig 
till samma person två år i rad.

• För vad kan man få stipendium? Stipendium 
skall avse utbildningar som är relaterade till 
arbetet i en dagligvarubutik. I normalfallet 
gäller det främst ICA:s och Axfoods 
utbildningar, men även SLHF’s
diplomutbildning liksom annan utbildning. 
Stipendiet avser endast kursavgiften inkl. 
moms, eventuella kostnader för resor, mat 
och logi etc. täcks inte av stipendiet.

• Vad gäller för ansökan? Ansökan skall 
göras genom www.slhf.nu, ansökan skall 
vara fullständigt ifylld. Kopior av intyg på 
genomgångna utbildningar samt tidigare 
arbetsgivarintyg/-betyg skall bifogas. 
Ansökningar som inte är kompletta 
kommer inte att behandlas.

http://www.slhf.nu/
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• Sista dag för ansökan? Ansökan skall vara 
SLHF tillhanda senast den 20 januari 
2020. 

• När får man veta om man fått 
stipendium? I början av april sänder vi ut 
meddelande om Du fått stipendium eller 
inte. Utdelning sker vid SLHF:s 
årsmöte/årsfest lördagen den 25 april, 
deltagande är obligatoriskt för stipendiat 
och handlare att erhålla stipendium.

• Hur länge kan man utnyttja sitt 
stipendium. För 2020 gäller att stipendiet 
måste ha utnyttjats senast den 31 
december 2021. Om stipendiat inte kan 
utnyttja sitt stipendium på grund av t.ex. 
sjukdom eller att utbildningen inte 
genomförs inom den utsatta tiden kan 
uppskov ges av SLHF.

• Vad händer om stipendiat byter 
arbetsgivare? Stipendium kan bara 
utnyttjas av dem som arbetar i butiker 
ägda av handlare som är medlemmar i 
SLHF respektive delägare i 
Viktualiehandlarna. 
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• Innan du börjar se till att du har 

betyg/intyg/vitsord från dina 
anställningar och utbildningar du 
refererar till i din ansökan. inklusive 
underskrivna vitsord från din handlare.

• Ange alltid tid för planerad kursstart. 
Utbildningar får inte påbörjas förrän 
nämnden fattat beslut om stipendium, 
vilket normalt sker under mars månad

• När det gäller din målsättning och 
utvecklingsplanering är det bra om du 
först berättar lite om dig själv. Vi vill ha en 
kortfattad beskrivning om vem du är.

• Vi vill att du berättar varför du började 
arbeta i butik, och om hur din 
hittillsvarande utveckling varit.

• Vi vill att du berättar varför du vill gå den 
kurs/utbildning som du söker stipendium 
för.

• Vi vill att du ger en beskrivning av vad du 
har för målsättning i din fortsatta 
yrkesverksamhet.

• När det gäller dina framtida mål 
förutsätter vi att du diskuterat med din 
handlare/butikschef så det framgår i 
handlarens vitsord
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