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Uppdrag – Riktlinjer för stipendieutdelning för 
studenter inom hälso- och 
sjukvårdsutbildningar 
Beslut  
Presidiet beslutar föreslå nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

besluta    

 Riktlinjen för stipendieutdelning ska vara lika inom Region 

Jönköpings län 

 Ledamot från nämnden ska dela ut stipendiet/-erna 

   

Sammanfattning 
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård gav 2015-05-19 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

stipendier till omvårdnadselever inom regionen, samt att riktlinjen 

även ska gälla de stipendier som delas ut till studenter vid 

Jönköping University. 

 

Tidigare har de tre sjukvårdsområdena haft olika rutiner för 

stipendieutdelning till omvårdnadselever. Stipendier till 

Högskolans studenter har hanterats av kansliavdelningen på 

Landstingets kansli i samarbete med Futurum. 

 

Den nya riktlinjen innebär att stipendieutdelning till elever och 

studenter blir lika inom Region Jönköpings län och att Futurum 

har ansvar för hela processen som innebär:  

 Att delge underlag till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Regionledningskontoret meddelar Futurum namn och 

kontaktuppgifter på utsedda politiker. Futurum tar sedan 

kontakt dem för vidare information/överenskommelse. 

 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 

 Föredragande Karin Thörne och Ingela Pettersson 
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Förslag under sammanträdet 

Marcus Eskdahl föreslår att det tas fram en ”lathund” som stöd för 

ledamöter som ska dela ut stipendierna. 

 

Respektive utbildning bör lämna in datum för avslutning den 30 

mars respektive 30 oktober för att nämnden ska hinna utse 

ledamöter som ska dela ut stipendierna. 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Folkhälsa och sjukvård 

Regionledningskontoret/Futurum 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse 1(2) 

2015-09-14 RJL 2015/1062 

  

 

Regionledningskontoret  

Futurum 

Boel Andersson Gäre 

 

 

Presidiet för Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

Riktlinjer för stipendieutdelning för studenter 
inom hälso- och sjukvårdsutbildningar 

Förslag till beslut  
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta  

1. Riktlinjen för stipendieutdelning ska vara lika inom Region Jönköpings län. 

2. Ledamot från nämnden ska dela ut stipendiet/-erna. 

Sammanfattning  
Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård gav 2015-05-19 

regionledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för stipendier till 

omvårdnadselever inom regionen, samt att riktlinjen även ska gälla de stipendier 

som delas ut till studenter vid Jönköping University. 

 

Tidigare har de tre sjukvårdsområdena haft olika rutiner för stipendieutdelning till 

omvårdnadselever. Stipendier till Högskolans studenter har hanterats av 

kansliavdelningen på Landstingets kansli i samarbete med Futurum. 

 

Den nya riktlinjen innebär att stipendieutdelning till elever och studenter blir lika 

inom Region Jönköpings län och att Futurum har ansvar för hela processen som 

innebär:  

 Att delge underlag till nämnden för Folkhälsa och sjukvård 

 Regionledningskontoret meddelar Futurum namn och kontaktuppgifter på 

utsedda politiker. Futurum tar sedan kontakt dem för vidare 

information/överenskommelse. 

 

Information i ärendet 
Hanteringen av stipendieutdelning har sett olika ut på de tre sjukhusen i länet, det 

har inte funnits någon samordning och flera tjänstemän och enheter har varit 

involverade i processen. Enhetliga rutiner kring processen om stipendieutdelning 

har inte funnits. 

  



 

Tjänsteskrivelse 2(2) 
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Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen 2012-06-12. 

 Protokollsutdrag från Presidium Nämnden för folkhälsa och sjukvård  

2015-04-21. 

 Protokollsutdrag från Presidium Nämnden för folkhälsa och sjukvård 

2015-05-19. 

 

Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret/Folkhälsa- och sjukvård 

Regionledningskontoret/Futurum 

 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör  

 

 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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§ 64 

RJL 

2015/ 

1062 

 
Stipendier 
Beslut  

 Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar 

att uppdraget med att skapa gemensamma rutiner för 

stipendier till omvårdnadselever inom regionen även ska 

gälla de stipendier som delas ut till studenter i högskolan. 

 

Information i ärendet 
Efter presidiets sammanträde i april fick Futurum 

regionledningskontorets uppdrag att skapa rutiner för stipendier 

till omvårdnadselever inom regionen.  

 

Förslag under sammanträdet 

Uppdraget ska kompletteras till att även gälla de stipendier som 

delas ut till studenter inom högskolan. 

 

Beslutet skickas till  

Futurum 

Folkhälsa och sjukvård 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

 

Maria Frisk   

 

 

Rätt utdraget, 
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Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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§ 45 

RJL 

2015/ 

1062 

 

Stipendieutdelning till omvårdnadselever 

Beslut  

Presidiet för nämnden för Folkhälsa och sjukvård beslutar  

 

 rutinen för stipendieutdelning ska vara lika inom länet. 

 en ledamot från nämnden ska dela ut 

stipendiet/stipendierna. 
 

Information i ärendet 

Se presidieprotokoll 2015-03-30, § 33.  
 

Förslag under sammanträdet 

Nämndens ledamöter bör fortsätta den roll som Hälso- och 

sjukvårdsutskotten på Höglandet och Värnamo haft. En 

representant har medverkat vid avslutningar och delat ut 

stipendier till omvårdnadselever.  

Rutinen bör även gälla i inom Jönköpings sjukvårdsområde. 

 

Beslutsgång 

Regionledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten 

att få samma rutin i Jönköping som i övriga länet. 

Vid protokollet 

Lena Lindgren 

Justeras 

Maria Frisk     
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Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 






















