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Landstingets kansli  
Ekonomiavdelning 
 

 
Landstingsstyrelsen 
 

 

Ombyggnation av folktandvårdsklinikerna i 
Gislaved och Vaggeryd  

Landstingsfullmäktiges beslut 
I budget 2011 och plan för åren 2012-2013 har redovisats behov av ombyggnation 
av folktandvårdsklinikerna i Gislaved och Vaggeryd. 
 
Landstingsstyrelsen ska fatta beslut om eventuellt genomförande efter bedömning 
av folktandvårdens finansiella förutsättningar. 
 

Finansiering - konkurrensneutralitet 
Allmäntandvård utförs på en marknad där både Folktandvården och privata 
tandvårdsföretag är aktörer. Allmäntandvårdens kostnader finansieras i allt 
väsentligt av patientavgifter, ersättning från tandvårdsförsäkringen, 
barntandvårdspeng samt särskild ersättning för kollektiva insatser för barn. 
 
Samma ersättningssystem gäller för folktandvården och privata tandvårdsföretag. 
 
De ökade kostnader som ombyggnation av folktandvårdskliniker medför ska mot 
den här bakgrunden finansieras med konkurrensneutrala ersättningar. 
 
Folktandvården tillämpar internt en hyresmodell som innebär enhetlig kostnad per 
behandlingsrum. Ökade lokalkostnader vid exempelvis ombyggnation kommer 
därmed att solidariskt finansieras av alla kliniker.  
 
En bedömning av finansiella förutsättningar för folktandvården att finansiera de 
ombyggnationer som här redovisas kan därför i första hand sker utifrån 
förvaltningens allmäntandvårds möjligheter till finansiering.  Samtidigt är det 
viktigt att kliniker som idag har mindre ändamålsenliga lokaler, men ändå betalar 
enhetlig hyreskostnad per behandlingsrum, bedöms utifrån sina förutsättningar. 
 

Ekonomi  
Folktandvårdens allmäntandvård resulterade 2010 i ett samlat underskott på 13 
miljoner kronor. 
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Bakgrunden till underskottet kan till viss del hänföras till engångskostnader men 
framför allt är underskottet en följd av sämre tillgång på tandläkare. En 
förutsättning som bedöms kvarstå även 2011 då bristen på tandläkare i Sverige 
ökar. Inom folktandvården prövas mot denna bakgrund ett annat arbetssätt med 
ökad medverkan av tandhygienister där även prissättningen för hygienister måste 
anpassas till utökat ansvar.  
 
Folktandvården (inklusive specialisttandvård) har vid utgången av 2010 ett 
balanserat överskott på 40 miljoner kronor.  
 
Folktandvårdens finansiella förutsättningar kan inte bedömas isolerat utifrån ett 
års resultat varför här föreslagna investeringar också bedöms utifrån berörda 
klinikerns ekonomi. 
 
Klinik Investerings- 

utgift (tkr) 
Ökad  
lokalkostnad 

Finansiering 

Vaggeryd 2 900 360 Kliniken redovisar för 
2010 ett överskott på 
400 000 kronor. 

Gislaved 3 100 390 Efter ombyggnation kan 
effektiveringar göras 
motsvarande 1 tjänst eller 
ca 400 000 kronor 

 

Överväganden/Bedömning 
Isolerat till berörda kliniker så finns förutsättningar att finansiellt klara ökade 
lokalkostnader. 
Inom folktandvårdens totala ekonomi finns enligt Folktandvårdens ledning 
förutsättningar att finansiera ökade kostnader genom produktivitetsförbättringar, 
fler vuxentimmar eller ökade intäkter per timma. 
 
Mot denna bakgrund tillstyrks att ombyggnation sker av klinikerna i Vaggeryd 
och Gislaved. 
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att godkänna ombyggnation av folktandvårdskliniken i Vaggeryd inom en  
      investeringsram på  2,9 miljoner kronor 
 
att godkänna ombyggnation av folktandvårdskliniken i Gislaved inom 
      investeringsram på 3,1 miljoner kronor  
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LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 
ekonomidirektör 

 
 
 
 


