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Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen föreslår att 
regionfullmäktige beslutar följande: 

1. Att regionfullmäktige beslutar att avslå förslaget om att ta bort 24-åringars fria 
tandvård i Västra Götalandsregionen. 

 
 
Den rödgröna politiska ledningen genomförde under sina år vid makten den viktiga reformen att 
utöka den fria barn- och ungdomstandvården till att gälla upp till 25 års ålder. Den moderatledda 
politiska ledningen valde sedan att låta reformen finnas kvar, men att inte genomföra höjningen 
till 25 år. Nu väljer den moderatledda ledningen att ta bort 24-åringars fria tandvård.  
 
Regeringen har föreslagit utbyggd fri ungdomstandvård genom gradvis uppbyggnad till 23 år. Det 
är ingen tillfällighet att regeringen har föreslagit detta. Det är viktigt att Västra Götalandsregionen 
går före och visar att det är möjligt att utöka reformen om fri tandvård för fler. Vi anser att detta 
är en viktig reform för en bättre tandhälsa genom livet, eftersom den hjälper till att överbrygga de 
år då ungdomar ofta har ont om pengar och lever i en period där många studerar och även flyttar.  
 
På populationsnivå har regionen idag inte en full förståelse vilken effekt den förlänga fria 
tandvården har haft. Inspektionen för socialförsäkringen genomför i dagsläge en studie i syfte att 
se ifall det finns skillnader mellan regioner som har haft en förlängd fri tandvård och inte. Det är 
olyckligt ifall regionen inte kan invänta resultatet av studien för att få en bättre förståelse om vilka 
effekter den förlängda fria tandvården har haft. Från rapporter från bland annat 
Folkhälsomyndigheten visar att det finns socioekonomisk ojämlikhet i tandhälsa i Sverige. Det 
kan ha stora konsekvenser för hälsan.  
 
Att ta bort 24-åringars fria tandvård försämrarar den förebyggande arbetet över tid. Vi är emot 
förslaget att ta bort en ålderskull från möjligheten att ta del av självklarheten att tänderna är en del 
av kroppen.  
 
Håkan Linnarsson (S)  
2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen   
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