
 

MISSIV 1(1) 

2012-04-17 LK11-0083      

  

 

   

   

  Landstingsstyrelsen  

Motion - Hygiensköterskor i förskolan - återremiss 
I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristin Göransson, S föreslås 

landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som hygiensköterska i projekt 

för att arbeta med minskning av smittspridning tillsammans med de kommunala 

förskolorna.  

 

Landstingsfullmäktige behandlade ärendet 2012-03-13 och beslutade att motionen 

återremitteras med följande motivering: 

 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från kommunerna. Motionen tar 

dessutom upp frågan om arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret på motionen finns 

inte detta behandlat.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har initialt berett motionen och avgivit 

yttrande. 

 

Planeringsdelegationen behandlade ärendet 2012-04-17. 

 

Förslag till beslut  
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att ärendet återremitteras till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet för en 

förnyad beredning enligt ovanstående motivering.  

 

PLANERINGSDELEGATIONEN  

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Ordförande   Landstingsdirektör  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktige §§ 20-35 

Tid: 2012-03-13, kl 09:00-17:20 
 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum, Jönköping  

§ § 30 

Dnr 

LK11- 

0083 

 

Motion – Hygiensköterskor i förskolan  

I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristine 

Göransson, Socialdemokraterna föreslås landstingsfullmäktige 

besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

 

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och 

föreslår att motionen avslås.  

 

 

Vid ärendets behandling yrkar  Ann-Kristine Göransson på 

återremiss med följande motivering:  

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. 

I svaret på motionen finns inte detta behandlat.  

 

Helena Stålhammar yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag. 

 

Inga Jonasson yrkar bifall till förslag om återremiss. 

 

Lena Skaring Thorsén yrkar bifall till landstingsstyrelsens 

förslag och avslag på återremissyrkandet.  

 

Beslut 

På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras idag så beslutar 

landstingsfullmäktige att motionen återremitteras med 

ovanstående motivering .  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

             Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktige §§ 20-35 

Tid: 2012-03-13, kl 09:00-17:20 
 

 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Märta Svärd, MP Samuel Godrén, SD 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen § 52-61 

Tid: 2012-04-17 kl 09:00-11:45 
 

 

Plats: Sal A, Landstingets kansli 

 

§ 60 
Dnr 

LK11-

0083 

Återremiss motion – Hygiensjuksköterskor i förskolan 
 I en motion till landstingsfullmäktige från Ann-Kristin 

Göransson, S föreslås landstingsfullmäktige besluta  

 

att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som 

hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av 

smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.  

Landstingsfullmäktige behandlade ärendet 2012-03-13 och 

beslutade att motionen återremitteras med följande motivering:  

 

Motionssvaret ska kompletteras med synpunkter från 

kommunerna. Motionen tar dessutom upp frågan om 

arbetslinjen när en minskning av infektioner sker på 

förskolorna. Hur detta påverkar samhällsekonomin. I svaret på 

motionen finns inte detta behandlat. 

 

Beslut: 

 

Placeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen 

återremitterar ärendet till Hälso- och sjukvårdsutskottet 

Höglandet för beredning enligt fullmäktiges motivering.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelud 

 
 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


