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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Protokollet omfattar §§31-37
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Marita Jansson 

Ordförande ...................................... 
Maria Comstedt 

Justerande ...................................... 
Mats Einestam 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

Tjänstgörande ledamöter 
Maria Comstedt (C) (ordförande) 
Kristine Andersson (S) (vice ordförande) 
Anna Nordqvist (M) (2:e vice ordförande) 
Lars-Erik Soting (S) 
Conny Harrysson (KD) 
Anders Brandén (M) 
Mats Einestam (L) 
Jan Murman (SD) 
Fred Kiberu Mpiso (S)  ersätter Farhan Mohammad (S) 

Närvarande ersättare 
Jan Johansson (KD) 
Annica Zetterholm (C) §§31-33, del av §34, §§35-37
Mbuche Lameck (M) 
Bodil Lennartsdotter Eriksson (MP) 
Habib Brini (SD) 

Övriga närvarande 
Idakajsa Sand, tandvårdsdirektör 
Anna Westin, verksamhetschef enhet Hertig Karl del av §34, §35 
Christer Ohlsson, ekonomichef del av §34, §§35-37 
Ola Persson, projektledare Medicinsk teknik §36 
Ted Rylander, utredare 
Kristina Berglund, nämndsekreterare 
Marita Jansson, nämndsekreterare
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

Innehållsförteckning 

§31 Protokollsjusterare 
§32 Anmälan om frågor 
§33 Anmälnings- och meddelandeärenden 
§34 Information 
§35 Beredning och beslut: Region Örebro läns yttrande över betänkandet 

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik 
tandhälsa, SOU 2021:8 

§36 Tilldelningsbeslut MT 2020-0080 för upphandling av ramavtal för 
skannrar för digitalt avtryck 

§37 Svar på anmälda frågor 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 31 Protokollsjusterare

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ordföranden och Mats Einestam (L) justerar dagens protokoll med Anders 
Brandén (M) som ersättare. 

Protokollet ska vara justerat senast den 28 juni 2021. 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 32 Anmälan om frågor

Sammanfattning 
Inga frågor anmäls. 

Sida 5 av 10



Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 33 Anmälnings- och meddelandeärenden
Diarienummer: 20RS12853 

Sammanfattning 
Anmälningsärenden: 
- 

Meddelandeärenden: 
Periodrapport april 2021 Folktandvården 
Periodrapport maj 2021 Folktandvården 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnd 2021-06-14, anmälnings- och

meddelandeärenden
 Periodrapport april 2021 Folktandvården
 Periodrapport maj 2021 Folktandvården

Särskilt yttrande 

Anna Nordqvist (M), Anders Brandén (M) och Mats Einestam (L):
I periodrapporten för maj framgår att prognostiserat underskott har ökat från 
minus 12,9 miljoner kronor i april till minus 14,8 miljoner kronor i maj.  
Vi uppmanar därför förvaltningen att fortsättningsvis följa den ekonomiska 
handlingsplanen och vidta nödvändiga åtgärder för en ekonomi i balans.  

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar

att   godkänna redovisningen.   
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 34 Information

Utvärdering av workshops och vårens sammanträden  
Morgonens gruppmöten ägnades åt att utvärdera workshopen som genomfördes vid 
sammanträdet den 10 maj, men också för att utvärdera vårens sammanträden. 
Ledamöterna konstaterar att det har varit bra sammanträden, även om flera uttrycker 
att fysiska möten är att föredra framför digitala. Positivt med halvdagssammanträden 
när det varit möjligt.  

Inspel till folktandvårdens verksamhetsplanering med budget 2022 
Maria Comstedt informerar om att hon vid Folktandvårdens verksamhetsplanering i 
slutet på maj redogjorde för nämndens inspel. Två utredningsuppdrag har getts, varav 
det ena handlar om att utreda hur liten respektive stor en klinik kan vara och det 
andra handlar om att utreda för- och nackdelar med att etablera en ny stor klinik i 
centrala Örebro. Maria skickade också med andra tankar och idéer som nämnden 
kom fram till vid workshopen den 10 maj, exempelvis när det gäller mobil tandvård, 
äldretandvård, kopplingen mellan tandvård och hälso- och sjukvård samt 
tandhygienistutbildning i Örebro. 

Aktuellt från verksamheten 
Idakajsa Sand är ny tandvårdsdirektör sedan första 1 juni och inleder med att 
presentera sig. Förvaltningens verksamhetsplanering för 2022 har genomförts och 
nämndens medskick kommer att finnas med i verksamhetsplanen för 2022. Under 
vecka 28-31 går man in i nodläge, vilket innebär att man kommer att ha fem noder 
med flera kliniker i varje nod. Generellt ses en brist på resurser när det gäller 
tandläkare och tandhygienister inför hösten. 

Odontologiskt bokslut 2020 
Anna Westin redogör för det odontologiska bokslutet för 2020. Bokslutet innehåller 
statistik,  bland annat när det gäller listade patienter, patientbesök, remisser till 
specialisttandvården, sjukdomsbehandlande åtgärder, kariesfördelning, läkemedels-
förskrivning samt hälsofrämjande populationsinsatser.  

Ekonomi och rapport om arbetet med handlingsplan för ekonomi i balans 
Christer Ohlsson ger en rapport om det ekonomiska läget. Periodrapporten för maj 
visar ett resultat på minus 14,7 miljoner kronor. Man kan se att fler tider bokas upp 
och det är färre sena återbud än tidigare, så hösten borde ge mer intäkter. 
Årsprognosen visar på minus 16 miljoner kronor.  
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 35 Beredning och beslut: Region Örebro läns yttrande över
betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för 
en mer jämlik tandhälsa, SOU 2021:8 
Diarienummer: 21RS3176 

Sammanfattning 
Region Örebro län har beretts möjlighet att lämna synpunkter på en remiss av 
betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa 
(SOU 2021:8). Då sista dag för svar på remissen är den 1 september ska ärendet 
handläggas så att beslut kan fattas i regionstyrelsen 31 augusti. För att ge förutsätt-
ningar för ett genomarbetat svar bereds ärendet muntligt i folktandvårdsnämnden den 
14 juni, varefter presidiet ges i uppdrag att på presidiemötet den 26 augusti 2021 fatta 
beslut om förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2021-06-14, remiss När behovet får

styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
 Remiss - När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa
 Bilaga 1 - Remissunderlag volym 1 SOU2021:8
 Bilaga 2 - Remissunderlag volym 2, SOU2021:8

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar utredare Ted Rylander och 
verksamhetschef Anna Westin underlaget. 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   ge presidiet i uppdrag att på presidiemötet den 26 augusti 2021 fatta beslut om 
yttrande på remissen När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer 
jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 36 Tilldelningsbeslut MT 2020-0080 för upphandling av ramavtal
för skannrar för digitalt avtryck 
Diarienummer: 20RS1695 

Sammanfattning 
Denna upphandling avser ramavtal för skannrar för digitalt avtryck för leverans till 
Folktandvården. 

Upphandlingen omfattar även option på teknisk utbildning samt option på 
serviceavtal efter garantitiden. 

Unident AB:s anbud lämnades som uppfyller samtliga obligatoriska krav. 

Upphandlingen annonserades 2021-01-08. 

Beslutsunderlag 
 FöredragningsPM, folktandvårdsnämnden 2021-06-14, tilldelningsbeslut för

upphandling av skannrar för digitalt avtryck
 Individuell rapport MT 2020-0080, upphandling av skannrar för digitalt avtryck
 Tilldelningsbeslut MT 2020-0080, upphandling av skannrar för digitalt avtryck

Anteckning 
I samband med ärendets behandling föredrar ekonomichef Christer Ohlsson och 
projektledare Ola Persson beslutsunderlaget. 

Beslut 
Folktandvårdsnämnden beslutar 

att   tilldela Unident AB, organisationsnummer 556281-8095 som leverantör av 
skannrar för digitalt avtryck till Folktandvården, samt 

att   paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Skickas till 
Ola Persson, Medicinsk teknik 
Jenny Thor, Medicinsk teknik 
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Protokoll 

Sammanträdesdatum 
Folktandvårdsnämnd 2021-06-14 

§ 37 Svar på anmälda frågor

Sammanfattning 
Inga frågor anmäldes. 
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