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§ 171 2019.408 KS

Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson
(SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111 lämnat en motion
om tandvård för fattiga pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni, § 114 att remittera motionen
socialnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 26 september 2019 lämnat följande yttrande:
Socialnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2019, § 78. Socialnämnden har
genomfört en utredning, i enlighet med motionens intention, där bland annat följande
framgår:
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som
kan beviljas till äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag,
vilket är ett statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos
tandläkare eller tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om personen dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som
medför en risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och
förebyggande tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag.
De personer som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en
närstående eller hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första
hand biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om sådan
nödvändig tandvård och som vid beslut utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård.
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Utredningen visar att pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin
tandvård även om man har en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det
finns olika former av statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg
pension, men även för att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt
stöd till tandvård ändå utöver detta uppstå finns det alltid möjlighet att ansöka om ekonomiskt
bistånd och få sin sak prövad med stöd av socialtjänstlagen.

Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 153 behandlat ärendet och lämnat förslag
att motionen ska anses besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.
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