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LAGRÅDET  

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-05-27 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Agneta Bäcklund. 

 

Särskilda satsningar på ungas och äldres hälsa 

 

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2016 (Socialdepartementet) har 

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

 

1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

2. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125), 

3. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125), 

4. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125), 

5. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 

6. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., 

7. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, 

8. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, 

9. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sarah 

Cagnell, biträdd av departementssekreteraren Anna Weinholt. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Enligt 8 kap. 22 § 4 regeringsformen ska Lagrådets granskning avse 

om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften 
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som har angetts. I remissen har syftena med lagförslagen angetts 

ytterst knapphändigt. Det gäller särskilt förslagen till ändring i tand-

vårdslagen; i den delen ger remissen inte tillräckligt underlag för att 

Lagrådet ska kunna fullgöra granskningsuppgiften enligt den nämnda 

bestämmelsen. Under föredragningen har bristen avhjälpts endast 

delvis.  

 

Med reservation för det anförda har Lagrådet ingen erinran mot re-

missens lagförslag.  

 

Lagrådet noterar dock att de föreslagna ändringarna i tandvårdsla-

gen och lagen om statligt tandvårdsstöd medför att innebörden i  

ordet ”unga” kommer att utvidgas till att avse personer som har fyllt 

23 år. Såvitt Lagrådet har sig bekant har ordet hittills inte använts i 

lagtext som beteckning på personer som är äldre än 21 år. Emellertid 

lär ordet inte vara definierat i lag och det finns därför inget hinder mot 

att det används så som görs i remissen. Lagrådet vill dock förorda en 

viss försiktighet med att beteckna personer i allt högre åldrar som 

”unga”, särskilt om denna kategori – som i förslaget – sätts i motsats 

till ”vuxna”. Ett mer neutralt ord kan väljas (t.ex. ”patient”, jfr hälso- 

och sjukvårdslagen, ”den enskilde”, jfr socialtjänstlagen, eller ”per-

son”, jfr lagen om läkemedelsförmåner m.m.). En annan möjlighet är 

att – analogt med den föreslagna bestämmelsen i 26 § hälso- och 

sjukvårdslagen – avgränsa den grupp som avses bara genom att 

ange den högsta ålder som ska omfattas, exempelvis enligt följande. 

 

Folktandvården ska svara för  

1. regelbunden och fullständig tandvård för dem som ska erbjudas 

tandvård enligt 5–6 §§ till och med det år då de fyller 22 år,  

  

 

 

   


