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Förvaltningsnamn
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet

Landstingsfullmäktige

Återremiss Motion – Hygiensköterskor i
förskolan
Inledning
I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Ann-Kristine Göransson,
Socialdemokraterna, 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.
Beredning
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
som framför följande.
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet som fått motionen för beredning
lämnade ett yttrande 2011-12-14 med förslag att avslå motionen.
Landstingsstyrelsen som behandlade ärendet 2012-02-28 föreslog
Landstingsfullmäktige besluta i enlighet med utskottets förslag.
Vid Landstingsfullmäktige 2012-03-13 fattades beslutet att återremittera motionen
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.
I beredningen av återremissen har utskottet genom skrivelse till cheferna för barnoch utbildningsförvaltningarna i länets 13 kommuner inhämtat deras synpunkter
på motionen och återremissen.
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Av svaren från de sju kommuner som svarat (bilaga) kan utläsas både positiva och
negativa synpunkter på motionen.
De kommuner som är positiva till en hygiensköterska har också påpekat att ett
projekt inte får medföra några extra kostnader för kommunen.
Vad en projektanställd hygiensköterskas insats skulle kunna få för konsekvenser
för samhällsekonomin är omöjligt att förutse, eftersom det idag inte finns någon
tillförlitlig statistik över sjukfrånvaro orsakad av infektioner hos förskolebarn.
Gemensamt för de sju kommunerna är att de har uppdaterade hygienrutiner,
använder sig av den information som är framtagen av landstinget och tar vid
behov kontakt med smittskyddsenheten m.m. De har också deltagit i de
utbildningar som genomförts, samt har en samverkan med den lokala
Barnhälsovården.
Förslag till beslut
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet
landstingsfullmäktige besluta
att återremissen är besvarad, samt att avslå motionen.
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag.
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Helena Stålhammar
Ordförande
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Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
§§ 115- 130
Tid:

2012-12-12, kl 10:00-15:50

Plats:

Kvinnoklinikens konferensrum, Höglandssjukhuset
Eksjö

§ 120

Återremiss Motion – Hygiensköterskor i förskolan
(LK11-0083)

I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår
Ann-Kristine Göransson, Socialdemokraterna
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 lämnade ett
yttrande 2011-12-14 med förslag att avslå motionen.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2012-02-28 och
föreslog landstingsfullmäktige besluta i enlighet med
utskottets förslag - att avslå motionen.
Vid sammanträdet i landstingsfullmäktige 2012-03-13
fattades beslutet att återremittera motionen 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.
Vid utskottets sammanträde 2012-05-24 diskuterades
återremissen, sjukfrånvarostatistik, skrivelse till
kommunerna m.m. Planeringsgruppen fick i uppdrag att
fortsätta planeringen.
Vid planeringsgruppens sammanträde 2012-08-22
presenterade sekreteraren ett förslag på brev som efter en
redaktionell justering skickades till cheferna för barn- och
utbildningsförvaltningarna i länets 13 kommuner, med
önskemål om svar senast den 31 oktober.
Med kallelsen till utskottets sammanträde 2012-11-15
bifogades svaren från de sju kommuner som svarat: Habo,
Vaggeryd, Gislaved, Eksjö, Värnamo, Aneby och Nässjö.
Utskottet diskuterade svaren och enades om att avge ett
yttrande. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva ett förslag till

PROTOKOLL
UTDRAG

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet
§§ 115- 130
Tid:

2012-12-12, kl 10:00-15:50
yttrande.
Ett förslag till yttrande bifogades kallelsen till
planeringsgruppens sammanträde 2012-11-30. Förslaget
godkändes med tillägget att återremissen ska vara besvarad.
Förslaget till yttrande bifogades kallelsen till dagens
utskottssammanträde.
Utskottet har diskuterat förslaget till yttrande över
återremissen vid morgonens gruppmöten.
Beslut
Majoritetspartierna och socialdemokraterna godkänner
föreliggande förslag till yttrande. Hela utskottet är också
överens om att återremissen är ett komplement till
motionssvaret, där utskottet föreslår att motionen avslås.

Vid protokollet

Lena Lindgren
Justeras

Helena Stålhammar

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Lindgren

Carina Bardh

PROTOKOLL
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Planeringsdelegationen §§ 16-32
Tid:

2013-02-12 kl 09:00-12:05

Plats:

Landstingets kansli, sal A

Motion: Hygiensköterskor i förskolan - återremiss
§ 20
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Ann-Kristine
Dnr
LK11- Göransson, Socialdemokraterna
0083
att Landstinget i Jönköpings län inrättar en tjänst som
hygiensköterska i projekt för att arbeta med minskning av
smittspridning tillsammans med de kommunala förskolorna.
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde återremitterades
motionen för en förnyad beredning av Hälso- och
sjukvårdsutskottet Höglandet.
Utskottet har avgivit yttrande och föreslår att återremissen är
besvarad samt att motionen avslås.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att återremissen är besvarad samt
att motionen avslås.
Utdrag: Landstingsstyrelsen
Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras

Håkan Jansson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

