Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

SFS 2017:431
Utkom från trycket
den 7 juni 2017

utfärdad den 24 maj 2017.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd
dels att 4 kap. 6, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, av följande lydelse.

4 kap.
6 § Försäkringskassan får besluta att en vårdgivare, för att kunna få ersättning för vissa tandvårdsåtgärder, i varje enskilt fall ska begära förhandsprövning hos Försäkringskassan, om
1. vårdgivaren i väsentlig utsträckning har åsidosatt bestämmelserna i
denna lag, eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, om vårdgivares skyldigheter eller förutsättningarna för ersättning, och
2. det finns skäl att anta att vårdgivaren kommer att fortsätta att i väsentlig
utsträckning åsidosätta bestämmelserna.
Ett beslut om förhandsprövning får gälla högst ett år. Beslutet får begränsas
till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss mottagning eller en viss åtgärd.
8 §2 För att vårdgivaren ska kunna få ersättning enligt denna lag, ska ansökan om ersättning ges in till Försäkringskassan inom två veckor från det att
den tandvårdsåtgärd för vilken ersättning begärs har slutförts. Om det finns
särskilda skäl, kan Försäkringskassan betala ut ersättning även om ansökan
har kommit in för sent.
8 a § Försäkringskassan ska betala ut ersättning inom två veckor från det att
ansökan kom in.
Om en vårdgivare inte fullgör sin uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 2 och
3 §§, får Försäkringskassan vänta med att betala ut ersättning till dess att
rätten till ersättning har utretts. En sådan utredning före utbetalning får begränsas till att avse en viss behandlande tandläkare eller tandhygienist, en viss
mottagning eller en viss åtgärd.
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Prop. 2016/17:153, bet. 2016/17:SoU20, rskr. 2016/17:278.
Ändringen innebär att andra stycket tas bort.
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Utöver de fall som anges i andra stycket får Försäkringskassan betala ut ersättning senare än den tidpunkt som anges i första stycket om det finns särskilda skäl.
9 §3 Om inte annat följer av denna lag, gäller i tillämpliga delar följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken för ärenden om statligt tandvårdsstöd:
– 107 kap. 9, 10, 12, 17 och 18 §§ om utmätning, preskription och skadestånd m.m.,
– 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första stycket om återbetalningsskyldighet och ränta m.m.,
– 110 kap. 13 §, 14 § 1 och 2 samt 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet m.m.,
– 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ om ändring, omprövning och överklagande.
Bestämmelserna i 108 kap. 2, 11, 15, 16, 19 och 21 §§ samt 22 § första
stycket socialförsäkringsbalken gäller dock inte i förhållande till vårdgivare.
Försäkringskassans beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i
beslutet.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnar
ANNIKA STRANDHÄLL
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)
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