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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-09-13 

 

Närvarande:  F.d. justitierådet Marianne Eliason samt justitieråden 

Peter Kindlund och Kerstin Calissendorff. 

 

Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller fun ktionsned-

sättningar 

 

Enligt en lagrådsremiss den 22 juni 2011 (Socialdepartementet) har 

regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

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

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

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Eva Willman, 

biträdd av kanslirådet Petra Zetterberg Ferngren. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen  

 

17 § 

 

I paragrafen införs ett bemyndigande för regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om 
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uppsökande verksamhet och tandvård som avses i den nya 8 a § 

(p. 1). Av remissen framgår att bemyndigandet bl.a. ska utnyttjas för 

att ange vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som ska kunna 

ligga till grund för stödet (s. 50). Lagrådet anser att detta uttryckligen 

bör framgå och föreslår att bestämmelsen kompletteras i detta 

avseende. 

 

För närvarande finns i 15 § ett bemyndigande för regeringen att 

meddela föreskrifter om behörighet till och tillsättning av tjänster inom 

folktandvården. Denna paragraf föreslås upphävd och bemyndi-

gandet har flyttats till den nu aktuella 17 § där det bildar p. 4. 

Begreppet ”tillsättning av tjänster” har ersatts av ”om hur sådana 

anställningar ska ske”. Lagrådet finner det oklart vad som åsyftas 

med uttrycket. Det har under föredragningen upplysts att syftet är att 

ge lagstöd för de föreskrifter som regeringen meddelat i förordningen 

(1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktand-

vården m.m. I 1 § i förordningen anges att förordningen bl.a. inne-

håller föreskrifter om hur vissa anställningar inom folktandvården 

sker. I förordningen finns föreskrifter om bl.a. anställningsformer och 

kvalifikationskrav, alltså föreskrifter som täcks av begreppet ”tillsätt-

ning av tjänster” i 15 § i lagen. Någon saklig ändring torde således 

inte vara avsedd med den nya formuleringen i lagförslaget. Att be-

greppet ”hur sådana anställningar sker” används i förordningen torde 

vara föranlett av att begreppet ”tjänst” avskaffats. 

 

Lagrådet förordar att p. 4 ges lydelsen ”behörighet till och villkor för 

anställningar inom folktandvården”. 

 

Förslaget till lag om ändring i lagen om statligt tandvårdsstöd 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 


