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      Landstingsfullmäktige 

 

 

Motion - Hygiensköterskor i förskolan  
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. 
 

Utskottets beredning och yttrande 
Motionen har för yttrande lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 
som framför följande.  
 
Under utskottets beredning av motionen har information inhämtats från  
koordinatorn för Barndialogen, på hälso- och sjukvårdsavdelningen 
folkhälsoplanerare/doktorand, folkhälsoavdelningen, smittskyddssköterskan, 
sektionen för smittskydd/vårdhygien och Landstingets allergikonsulent, 
medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Kontakt har också tagits med en 
miljöinspektör på Jönköpings kommun, samt med en hygiensjuksköterska i Västra 
Götaland. Sektionschefen för barn och ungdom och allergikonsulenten har också 
medverkat med information vid ett utskottssammanträde. 
 
Det är Skolverket som har tillsynsansvaret för förskolan och det är skollagen (SFS 
2010:800) och läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010 och 2011) som styr 
verksamheten. Skollagen betonar det pedagogiska perspektivet. Kommunen  
bestämmer själv hur lokalerna ska se ut och storleken på barngrupperna.  
Utöver ansvaret att följa skollag och läroplaner har respektive rektor också ett 
arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) samt en skyldighet att 
utföra egenkontroller enligt miljöbalken (SFS 1998:808, kap 26 § 19).  
 
”Syftet med egenkontrollen är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och 
upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verksamhet, 
så att risker för miljö och hälsa förutses och förebyggs.” Enligt lag ska 
förskolornas egenkontroll vara dokumenterad.  
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Att barn i förskolegrupper får fler infektioner än barn som mest vistas i hemmet är 
känt sedan länge. 2009 genomförde Socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt  
”Hygien i förskolan”. Genom detta ville de förebygga och minska 
smittspridningen i förskolorna genom en ökad medvetenhet om egenkontroll- 
verktyget, enligt miljöbalken. Ett av målen var att det skulle leda till ökad 
kunskap om egenkontroll i förskolorna, främst inom hygien- och 
smittskyddsområdena. 
 
Vårt län har kommit långt i det förebyggande arbetet. På Barndialogens webb 
finns ett informationsmaterial tillgängligt för alla. Det består av tre delar: 
- information till personal om smittspridning 
- informationsfolder till föräldrar 
- hygienregler vid handtvätt och skötbord. 
 
Dessutom har en länsövergripande arbetsgrupp (Miljösamverkan F) tagit fram ett 
underlag för egenkontroll ”Barnmiljörond i förskolan” som är komplett, enligt 
miljöbalken. Det innehåller även handlingsprogram med handlingsplaner för 
förskolor. Dessa är fria att använda för alla skolor. 
Vid barnmiljöronderna som ska göras en gång per år, medverkar utöver rektor 
också skol-/BVC-sjuksköterska, skyddsombud, allergiombud, måltids-, städ- och 
fastighetsansvariga samt en föräldrarepresentant. Landstingets allergikonsulent 
kan också bjudas in att medverka och/eller konsulteras av ansvarig rektor. 
 
I övrigt finns Landstingets medarbetare från t.ex. barnavårdcentraler, sektionen 
för  smittskydd/vårdhygien, barn- och ungdomsmedicin tillgängliga för 
konsultation. De kan även bjudas in till föräldramöten och vid utbildning av 
skolornas personal. 
 

Förslag till beslut  
Med hänvisning till vad som ovan redovisats föreslår utskottet 
landstingsfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen.  

  
Utskottets behandling av ärendet framgår av bifogat protokollsutdrag. 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTTET HÖGLANDET 
 
 
 
Helena Stålhammar 
Ordförande 

Lena Lindgren 
Utskottssekreterare 
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UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 102-116 

 Tid: 2011-12-14, kl 10:00-16:10 
 

 

Plats: Konferensrummet, Folktandvården, Sävsjö 

§ 110 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. 
 
Motionen anmäldes för utskottet vid sammanträdet 2011-
03-29. Planeringsgruppen fick då i uppdrag att ta fram 
förslag på hur motionen ska beredas. 
 
Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-04-13 delade 
sekreteraren ut material som finns tillgängligt på 
landstingets hemsida/Barndialogen: Hygienmaterial i 
Förskolan, barn 0-6 år, Mindre smitta – Information till 
familjer med barn i förskola, information till 
förskolepersonal om hur man förhindrar smittspridning, 
m.m. Sekreteraren fick i uppdrag att ta kontakt med 
koordinatorn för Barndialogen och med Västra Götaland. 
 
Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-05-17 
redogjorde sekreteraren för följande kontakter: Marianne 
Bengtsson, projektledare, Västra Götaland, Linda Frank, 
koordinator för Barndialogen, Noomi Carlsson, 
folkhälsoplanerare och doktorand, Ing-Marie Einemo, 
smittskyddssjuksköterska, Eva Stillemark, allergikonsulent 
och Maria Westlund, miljöinspektör i Jönköpings kommun. 
Projektplan från Västra Götaland, ett utbildningsprogram  
”Friskare barn i förskolan” som hållits i alla tre länsdelarna 
i vårt landsting, samt material för Barnmiljörond i 
förskolan delades också ut.  
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten ska bjudas in 
till ett av höstens utskottssammanträden. 
 
En kort redogörelse för ovanstående lämnades till utskottet 
vid sammanträdet 2011-05-30. 
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten kommer att 
medverka med information vid utskottets sammanträde den 
12 oktober. 
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Vid planeringsgruppens sammanträde 2011-08-30 fick 
sekreteraren i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande till 
planeringsgruppens sammanträde 2011-09-29. 
Ett förslag till yttrande delades då ut. Planeringsgruppen 
enades om att avvakta ett ställningstagande till förslaget till 
efter informationen vid  utskottssammanträdet den 12 
oktober. 
 
Folkhälsoplaneraren och allergikonsulenten medverkade 
med information vid utskottets sammanträde 2011-10-12. 
Efter informationen förde utskottet en diskussion och kom 
fram till följande: Det finns resurser i landstinget, som 
samverkar med och är ett stöd för kommunerna, som har 
ansvaret. Ett förslag till yttrande tas fram till nästa 
utskottssammanträde. 

Vid sammanträdet med planeringsgruppen 2011-11-02 
presenterade sekreteraren ett förslag till yttrande, som 
godkändes. Förslaget bifogades kallelsen till utskottets 
sammanträde 2011-11-16. 
 
Utskottet diskuterade förslaget vid sammanträdet 2011-11-
16 och ledamöterna kom fram till att de vill ha mer 
information om den mätning av sjukfrånvaro som gjorts i 
Västra Götaland. De vill också veta om det finns någon 
jämförbar mätning i vårt län.  
 
Sekreteraren har haft en ny kontakt med projektansvarig i 
Västra Götaland som refererar till den rapport som finns 
tillgänglig på hemsidan. Sekreteraren har också fått besked 
om att det inte förekommer några mätningar i länet, som 
lämnas till landstinget.  
 
Beslut 
Föreliggande förslag till yttrande godkänns. 
 
Allianspartierna yrkar på avslag för motionen och 
socialdemokraterna yrkar bifall. 
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden 
och finner att utskottet bifaller allianspartiernas yrkande, 
att motionen ska avslås. 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet, §§ 102-116 
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Vid protokollet

Lena Lindgren 

Justeras 

Helena Stålhammar Carina Bardh 

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Lindgren 
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 Planeringsdelegationen §§ 19-34 
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Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 22 
Dnr 
LK11-
0083 

Motion – Hygiensköterskor 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.  
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet har avgivit yttrande 
och föreslår att motionen avslås.  
 
Vid ärendets behandling yrkar Marcus Eskdahl på återremiss 
för en förnyad beredning. 
 
Beslut 
Planeringsdelegationen beslutar på ordförandens fråga att 
ärendet avgörs idag.  
 
Planeringsdelegationen föreslår således landstingsstyrelsen 
besluta  
 
att avslå motionen.  
 
Reservation S. 
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  
Ordförande  

 

 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 19-34 

 Tid: 2012-02-14, kl 09:00-12:00 
 

 

Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 




