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Ekonomisk redovisning av tandvårdsverksamhet  
 

Inledning och bakgrund 

 

Landstingen har gemensamt tagit fram en modell för en enhetlig särredovisning 

av tandvårdsverksamhet som ska användas av samtliga landsting.  

 

Bakgrunden är Statskontorets kartläggning av landstingens ekonomiska redovis-

ning av tandvården, där man i en rapport från 2009 konstaterade att särredovis-

ningen inte var tillräcklig för att möjliggöra en bedömning om det förekommer 

subventioner eller inte.  

 

För att tillmötesgå de krav som finns kring särredovisning av tandvården 

utvecklade landstingen en egen modell, som presenterades för Statskontoret 

2010. I slutet av juni 2011 kom beskedet att Statskontoret ansåg att modellen 

skapar förutsättningar för att kunna leva upp till kraven på en transparent 

redovisning men att kvaliteten på redovisningen bestäms av tillämpningen.  

 

Statskontoret gjorde en uppföljning av redovisningen under 2014 där man 

konstaterade att redovisningen utvecklats positivt, men att det fanns förbätt-

ringsområden. Med de förbättringsförslag som lämnades i rapporten har en 

översyn gjorts av modellen där tillägg och förtydliganden har gjorts, för att 

kunna uppnå en enhetlig och transparent redovisning. 

 

Införande och förutsättningar 

 

Den enhetliga modellen för särredovisning av tandvårdens ekonomiska 

redovisning har tillämpats från och med år 2012. 

 

Landstingen har valt att organisera sig på olika sätt och har olika ekonomistyr-

ningsprinciper. Det innebär olika stora insatser i de olika landstingen för att nå 

målet med en enhetlig särredovisning.  

 

Utgångspunkten i detta dokument är att beskriva vilka uppdrag och ersättningar 

som ges, vilka kostnader som måste ingå i redovisningen, hur särredovisningen 

görs samt hur presentationer och underlag ska se ut. Syftet är att få en transpa-

rent redovisning, för att säkerställa att ingen snedvridning av konkurrensen 

föreligger vad gäller till exempel hantering av moms och fria nyttigheter. Målet 

är en enhetlig och tillförlitlig transparens- och särredovisning av landstingens 

tandvårdsverksamhet. Så långt möjligt överlåts till landstingen att välja hur man 

ska nå dit.   
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 Modellen utgår i huvudsak från tre kriterier: 

1. Krav på redovisningen 

2. Dokumentation som måste finnas 

3. Ansvar för särredovisningen av tandvård 

 

Organisationsform för tandvårdsverksamhet 
 

Landstingens tandvårdsverksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i 

bolagsform. Det finns också tandvårdsverksamhet som är integrerad i 

sjukhusverksamhet och beställarenheter som är integrerade i en ledningsstab 

eller motsvarande. Respektive landsting måste själva bestämma hur man 

organiserar tandvården men kraven på särredovisning måste vara samma. 

 

Minikravet för att säkerställa en särredovisning är att samtliga intäkter och 

kostnader som tillhör respektive verksamhet ska redovisas. Det finns således 

inget krav på att enheten ska vara en balansräkningsenhet men däremot ska 

poster inom balansräkningen som påverkar resultaträkningen ingå i resultatet. 

Exempel på sådana poster är semesterlöneskuldsförändring, avskrivningar, 

uppbokade kostnader/intäkter och internränta.  

 

En tydlig organisatorisk avgränsning bidrar dock till att underlätta särredovis-

ningen. Med tydlig organisation avses självständiga enheter samt att beställar-

verksamheten hålls organisatoriskt avskild från utförarorganisationen. Ingen 

särredovisning av beställarverksamhetens intäkter och kostnader ska ingå, utom 

i de fall då beställarverksamheten är integrerad i tandvårdens verksamhet. I 

dessa fall måste särredovisning ske för att kunna få fram ett rättvisande resultat 

för den tandvård som landstingen bedriver i egen regi utan att beställarverksam-

hetens kostnader är inkluderade.  

 

Det är viktigt att huvudmannen beskriver hur man styr sin Folktandvård, 

exempelvis hur budgetprocessen går till och vilken ersättningsmodell som 

tillämpas. I de fall där interna tjänster inom regionen/landstinget faktureras så är 

prissättningen viktig att beskriva. 

  

Sammanfattning av kraven på den ekonomiska modellen  

 

Utgångspunkten för modellen är de grundläggande krav på tandvårdens ekono-

miska redovisning som Statskontoret anger i sin rapport. Dessa är följande: 

 A. Uppdrag enligt tandvårdslagen samt utökat uppdrag enligt landstingens 

ansvarsområden 
 De uppdrag och tillhörande ersättningar som ges till tandvårdsverksamhet för 

vad som motsvarar huvudmannens ansvar enligt tandvårdslagen (1985:125) 

samt utökade uppdrag är tydligt specificerade, vad gäller myndighetsverksamhet 

samt konkurrensutsatt respektive konkurrensskyddad verksamhet. Redovisning 

av detta görs i excelmallen flik 1 – Specifikation av uppdraget. 
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B. Särredovisning av intäkter och kostnader 
 Samtliga intäkter och kostnader särredovisas för de olika verksamhetsgrenarna, 

dvs allmäntandvård för barn och ungdomar samt för vuxna, specialisttandvård 

för barn- och ungdomar, vuxna samt för särskilda uppdrag. 

 Exempel på hur sådan särredovisning kan se ut finns i excelmallen, flik 2 – 

”Resultaträkning fördelad”. Nedan finns vägledning för hur overheadkostnader 

samt moms ska hanteras. 

 

 B1. Overheadkostnader 

 Samtliga relevanta overheadkostnader (indirekta kostnader) och övriga relevanta 

kostnader som avser tandvårdsverksamhet, framgår av tandvårdens redovisning, 

både när det gäller folktandvården och andra enheter där tandvård bedrivs. 

Särredovisning av overheadkostnader gäller både landstingsoverhead och 

overhead inom tandvården. 

 

B2. Konkurrensneutral momshantering 

 Hanteringen av momsen framgår av redovisningen för säkerställande att inte 

tandvården subventioneras. 

 

C. Resultathantering 
 Resultathanteringen beskrivs. 

Syftet är att genom särredovisningen visa att tandvården inte subventioneras.  

 

Beskrivningen av kraven på redovisningen och hur det ska presenteras utgår 

från dessa grundläggande krav ovan. 

 

1. Krav på redovisningen 
 

A. Uppdrag enligt tandvårdslagen samt utökat uppdrag enligt landstingens 
ansvarsområden 

Uppdrag enligt tandvårdslagen (1985:125) med tillhörande ersättningar tydligt 
uppdelat och specificerat 

 

De uppdrag och tillhörande ersättningar som ges till landstingets tandvårds-

verksamhet för vad som motsvarar huvudmannens ansvar enligt tandvårdslagen 

(1985:125) måste vara tydligt specificerade. I nedanstående bild visas 

transparenslagens krav på öppenhet och särredovisning.  

 

 
En öppen redovisning kräver att överföringar mellan företagsverksamhet och 

myndighetsverksamhet (beställarverksamhet) framgår. Exempel på det är 

kapitaltillskott, förlustbidrag, förmånliga lån, avstående av vinst, fordran eller 

normal avkastning på offentliga medel. 

Myndighets-

verksamhet

Konkurrensskyddad

företagsverksamhet

Konkurrensutsatt

företagsverksamhet

Företagsverksamhet

Öppen redovisning

Separat

redovisning
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En särredovisning innebär att identifiera vilka delar som är konkurrensskyddade 

respektive konkurrensutsatta samt att redovisningen speglar detta. Det är 

nödvändigt att särredovisningen sker av de olika verksamhetsgrenarna, men det 

behöver inte ske i ekonomisystemet utan kan ske i efterhand. Det viktigaste är 

att samtliga kostnader och intäkter är fördelade rätt per verksamhetsgren och 

presenteras på samma sätt i samtliga landsting.  

 Utifrån ovan beskrivet blir det första steget att specificera de olika verksamhets-

grenarna och klassificera dem samt ange hur intäkterna särredovisas. 

 

 Det utökade uppdraget med tillhörande ersättningar framgår av redovisningen 
(särredovisas) 

 

Utöver grunduppdraget enligt tandvårdslagen förekommer tandvårdsspecifika 

uppdrag på grund av att landstinget har det yttersta ansvaret för befolkningens 

tandhälsa, som varje landsting beslutat om. Det kan till exempel gälla ett 

sistahandsansvar som innebär att man aldrig kan avvisa någon med akut behov, 

att organisera jourverksamhet enligt tandvårdslagen eller annat som inte ska 

finansieras via tandvårdstaxan. Det viktigaste är att även dessa definieras och att 

inte ersättningen är större än de verkliga kostnaderna.  

För att få en rimlig detaljeringsnivå har beställarnätverket gjort en indelning som 

specificeras nedan. Om det inom ett område, t ex befolkningsansvar, skulle 

finnas både konkurrensutsatta och konkurrensskyddade uppdrag ska dessa delas 

upp. Eftersom uppdragen ser olika ut i olika landsting kommer även särredovis-

ningen att se olika ut, men huvudrubrikerna ska överensstämma. Innehållet kan 

givetvis variera beroende på ambitionsnivå mm.  

 

 Barn- och ungdomstandvård 

 Allmäntandvård barn och unga 3-21 år* 
Här ingår bl.a. 

- Allmäntandvårdsersättning (Vård enl barntandvårdsprogram/motsvarande) 

- Allmäntandvårdsortodonti 

 

 Befolkningsansvar (samma möjlighet till vård/utjämna skillnad i tandhälsa) 

Här ingår bl.a.    

- Kollektiva insatser 

- Riktade insatser till områden med lägre socioekonomisk struktur 

- Tobaksprevention 

- Behandlingsansvar 0-2 år 

- Sistahandsansvar 

- Tandvård på lika villkor 

- Jour 

- Interventionsprojekt, tex folkhälsoinsatser 

 

 Specialisttandvård 

 

 Tandvård till gömda och asylsökande barn till 18 år* 
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Vuxentandvård 
 Allmäntandvård vuxna 

- Ersättning från patienter, Försäkringskassan och landstingen 

 

 Befolkningsansvar (samma möjlighet till vård och utjämna skillnader i  

  tandhälsa) 

Här ingår bl.a. 

- Sistahandsansvar 

- Patientärende av komplicerad art (patienter som av sociala eller funktionella  

  skäl kräver mer tid) 

- Tandvård på lika villkor 

- Jour 

- Interventionsprojekt 

 

 Specialisttandvård 

 

 Tandvård till patienter med särskilda behov (uppsökande verksamhet, 

nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade, tandvård som ett led i 

en kortvarig sjukdomsbehandling, tandvård för personer med stora behov pga 

långvarig sjukdom- eller funktionsnedsättning) 

 

 Akut tandvård till gömda och asylsökande patienter from 18 år* 

 

Särskilda uppdrag (t ex ej lagreglerade) 

Här kan till exempel ingå 

 Forskning  

 Introduktion och handledning av nyutexaminerade 

 Nyrekrytering (tex ansvarskostnader för kompetensförsörjning inom länet) 

 ST-utbildning 

 Särskild ersättning till specialisttandvårdsverksamhet 

 (remiss och konsultationsinstans för tandvård och sjukvård i landstinget) 

 Övriga uppdrag uppdelat på konkurrensutsatt och  

       konkurrensskyddad verksamhet 

 

Rubrikerna med fet stil är sådana som samtliga landsting ska använda vid 

uppdelning av uppdragen och ersättningarna. Nedan visas hur en sådan in-

delning kan se ut inom ett landsting. I exemplet redovisas samtliga verksam-

hetsgrenar som är obligatoriska under förutsättning att uppdraget finns. 

Observera att ytterligare uppdelning ska göras om det förekommer både 

konkurrensutsatta och konkurrensskyddade uppdrag inom ett område.  

 

---------- 

* Om beslutad ålder i respektive landsting/region skiljer sig från angiven ålder i 

mallen, ska mallen anpassas till beslutad ålder.  
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Specifikation av uppdragen inom tandvården för år 20xx

(Exempelblankett. Samtliga huvudområden ingår men kan behöva kompletteras eller klassificeras om beroende på det enskilda landstinget)

Verksamhetsgrenar / uppdrag Kapiterings-

ersättning i 

kr/inv

Fast belopp i 

tkr

Rörlig er-

sättning i 

kr

Klassificering

Tandvården (beskriv)

Barn- och ungdomstandvård

Allmäntandvård barn- och unga 3-21 år* Konkurrensutsatt

Befolkningsansvar Konkurrensskyddad

Specialisttandvård barn (FTV + sjukhusvård) Konkurrensskyddad

Tandvård till gömda och ayslsökande barn till 

18 år*

Konkurrensskyddad

Vuxentandvård

Allmäntandvård vuxna Konkurrensutsatt

Befolkningsansvar Konkurrensskyddat

Specialistvård (FTV+ sjukhusvård) Konkurrensutsatt

Tandvård till patienter med särskilda behov Konkurrensutsatt

Akut tandvård till gömda och asylsökande 

patienter from 18 år*

Konkurrensskyddat

Särskilda uppdrag

Forskning Konkurrensskyddad

Introduktion av nyutexaminerade Konkurrensskyddad

Nyrekryteringar Konkurrensskyddad

ST-utbildning Konkurrensskyddad

Särskild ersättning till 

specialisttandvårdsverksamhet

Konkurrensskyddad

Övriga mindre projekt och uppdrag Konkurrensskyddad

Övriga mindre projekt och uppdrag Konkurrensutsatt

Summa tandvård

Huvudmannaskap 

Exempelvis beställarenhet (kan i vissa 

landsting ingå i FTV och ska då särskiljas)

Myndighetsverksamhet

 
 

Denna blankett, eller liknande med samma information, fylls i inför varje nytt år 

med belopp, kr/invånare eller beskrivning på hur den rörliga ersättningen be-

räknas. 

 
B. Särredovisning av intäkter och kostnader 

Tandvården särredovisar de olika verksamhetsgrenarnas samtliga intäkter och 

kostnader, dvs allmäntandvård för barn och ungdomar samt för vuxna, specia-

listtandvård för barn- och ungdomar samt vuxna 

 

Ersättningarna för de olika verksamhetsdelarna ska i redovisningen kunna 

särskiljas, t.ex. på kontonivå, beroende på verksamhetsgren. När det gäller 

kostnadssidan är det inte ett krav att man kan se verksamhetsgren i ekonomi-

systemet utan fördelning kan ske i ett sidoordnat fördelningssystem. Det 

viktigaste är dock att samtliga intäkter och kostnader ingår i tandvårdens 

resultaträkning innan omfördelning sker.  
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Genom att använda kostnadsställen/organisationsenhet/ansvarsenhet eller andra 

koddelar kan fördelningen underlättas. Det är dock viktigt att beskriva och 

kunna visa hur fördelningen har skett och att resultatet presenteras på ett 

liknande sätt i samtliga landsting. Ett bra sätt att fördela kostnader kan vara 

utifrån tidsredovisning i tandvårdssystemet, men det kan också vara att vissa 

kostnader fördelas utifrån andra nycklar för att få ett så rättvisande resultat som 

möjligt. 

 

Den specificerade resultaträkning kan utökas med kolumner för att särredovisa 

ersättningar som finns i det egna landstinget och för att dela på konkurrensutsatt 

och konkurrensskyddad verksamhet, se exempel, flik 2 – ”Resultaträkning 

fördelad” i excelmallen. 

 

Ett minimikrav är dock att det ska följa beställarnätverkets indelning (beskrivs 

under avsnitt A). Det kan finnas andra särskilda uppdrag än de som beställarnät-

verket föreslagit som bör särredovisas. Detta är upp till respektive landsting att 

själva bedöma vilken detaljeringsnivå som är rimlig. 

 

 B1. Overheadkostnader 

 Samtliga relevanta overheadkostnader (indirekta kostnader) ska framgå av 

redovisningen. 

 

Samtliga direkta och indirekta kostnader som hänför sig till verksamheten måste 

innefattas i redovisningen. Det innebär att fria nyttigheter måste identifieras och 

kostnaderna för dessa måste fördelas i redovisningen så att rätt kostnad belastar 

tandvårdsenhetens redovisning och ytterst rätt verksamhetsgren. 

 

Landsting som har principen att kostnader debiteras ut till respektive verksamhet 

utifrån nyttjande får med automatik en rättvisande redovisning. Det är dock 

viktigt att även dessa landsting går igenom olika typer av kostnader så att det 

inte döljer sig fria nyttigheter eller felaktiga fördelningar.  

 

Nedan beskrivs principiellt vilka av de centrala landstingsgemensamma 

kostnaderna som ska respektive inte ska fördelas och exempel på kostnader som 

ska belasta folktandvården eller där tandvård bedrivs. 

 

 

Centrala OH-kostnader i landstinget 

Uppgifter/kostnader som är gemensamma för alla som bedriver verksamhet med 

landstinget som ägare måste fördelas. Dessa måste identifieras och därefter 

fördelas på ett rättvisande sätt. Det vanligaste och rimligaste sättet att fördela 

dessa är genom ett påslag och dessa måste fördelas till folktandvården eller där 

tandvård bedrivs. Det måste dock accepteras att schablonpåslag används för att 

göra fördelningen. Det viktigaste är att schablonen ses över regelbundet och att 

det finns underlag som kan granskas. Det är inte rimligt att kräva revidering av 

årets påslag när årets centrala kostnader är kända. OH-kostnader inom 

tandvården ska dock fördelas på verksamhetsgren utifrån ”rätt” kostnader vid 

årets slut. 
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Exempel på centrala overheadkostnader är följande:  

- omställningsåtgärder 

- kompetensutveckling 

- vissa systemkostnader (ex ekonomi- och lönesystem) 

- miljö- och säkerhet 

- delar av ledningsstab 

 

Uppgifter som landstinget har som huvudman oavsett vem som utför produk-

tionen ska inte fördelas till folktandvården eller där tandvård bedrivs. Exempel 

på dessa är: 

- politisk ledning 

- regional utveckling 

- informationsenhet 

- revisorer (granskningen som avser huvudmannaskapet) 

- merparten av ledningsstab (beställarenhet, läkemedelsgrupp, FoU-grupp,  

  patientsäkerhetsgrupp, politiskt/juridiskt stöd, ekonomi) 

 

En hjälp vid gränsdragningsproblem kan vara att tänka på vilka kostnader som 

landstinget skulle ha kvar om hela verksamheten privatiserades. Dessa kostnader 

ska alltså inte fördelas medan övriga ska fördelas. 

 

Nedan anges exempel på kostnader som ibland redovisas centralt eller på någon 

annan enhet men ska belasta tandvården och rätt verksamhetsgren förutom de 

ovan nämnda. 

 

Exempel på kostnader som ska belasta tandvården men som kan hanteras 

centralt eller på annat sätt. 
Hyror 

Media 

Fastighetskostnader 

Redovisnings- och löneadministration 

Kostnader som ligger inom Folktandvårdens stab 

Läkemedel 

Räntekostnader/ränteintäkter 

Avskrivningar 

IT-kostnader 

Semesterkostnader 

Pensionskostnader (Här avses procentpåslaget i arbetsgivaravgiften som mot-

svarar årets intjänade pensionskostnader men inte förändring av pensions-

skulden eftersom det anses som alltför svårt att få korrekt. Påslaget via 

arbetsgivaravgiften kan jämföras med årlig premie). 

Arbetsgivaravgifter 

Anestesi/medicinsk service 

 

Om det förekommer subventioner, avkastningskrav och liknande ska dessa 

särredovisas i den särskilda blankettmall som ska specificera intäkter och 

kostnader per verksamhetsgren eller motsvarande. 
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B2. Konkurrensneutral momshantering 

  Hanteringen av momsen framgår av redovisningen 

 

För att uppnå konkurrensneutralitet ska folktandvården och andra enheter där 

tandvård bedrivs belastas med momsen om inte landstiget har valt att hantera 

konkurrensneutraliteten på annat sätt.  

 

I normalfallet ska verksamheterna belastas med momsen på såväl interna som 

externa kostnader. I de fall tandvårdsverksamheterna inte belastas med moms 

för interna fakturor så ska en beskrivning göras kring vilken typ av kostnader 

som faktureras.  

 

I worddokumentet ”Särredovisning tandvård” ska det även framgå om återsök-

ningen av moms görs (6% momsersättning och ingående moms relaterat till ej 

skattepliktig verksamhet) och om det sker centralt eller i tandvårdsenheten. 

 

Det kan vara administrativt svårt att få en helt korrekt redovisning av momsen 

och istället tillåts att man använder en förenklad rutin. Det viktigaste är att 

rutinen säkerställer att inte tandvården subventioneras. Det som kan göras 

schablonmässigt är t ex att olika momssatser inte hanteras korrekt utan man 

använder 25 procent på samtliga konton (med vissa undantag som till exempel 

lönekostnader).  

 

 
  C. Resultathanteringen 

 

Det ska framgå av redovisningen hur över- och underskott i tandvårdens 

konkurrensskyddade respektive konkurrensutsatta verksamhet hanteras. Denna 

hantering kan ha betydelse för konkurrensneutraliteten. Ett överskott i den 

konkurrensskyddade eller ett underskott i den konkurrensutsatta verksamheten, 

som folktandvården och/eller annan tandvårdsenhet i organisationen inte får ta 

med sig, kan innebära att verksamheten subventioneras. Det måste vara möjligt 

att utnyttja eller återföra tidigare över/underskott såsom man finner det lämpligt. 

Det gör privata företag som har flera verksamheter inom sitt område. Det ska 

finns en beskrivning av hur över- och underskott hanteras över tiden för att 

säkerställa konkurrensneutralitet.  

 

Sammanställning över intäkter och kostnader per verksamhetsgren, för samtliga 

uppdrag, redovisas i flik 3a – ”Sammanställning bokslut” i excelmallen. 

 

För dem som behöver redovisa huvudmannaskap, dvs de som har beställarverk-

samheten integrerad med tandvårdsverksamheten, redovisar denna del i flik 3b – 

”Sammanställning huvudman” i excelmallen. 

 

Resultatet för den konkurrensskyddade respektive konkurrensutsatta verksam-

heten kommenteras kortfattat i worddokumentet ”Särredovisning tandvård”. 
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Sammanställning per verksamhetsgren efter fördelning, årets och ack. resultat, tkr inkl interna poster
I kolumn två anges exempel på indelning i KS och KU.

KU / 

KS /

Summa 

kostnader

Årets 

resultat

MV*

Folktandvården

Barn- och ungdomstandvård

Allmäntandvårdsersättning 3-21 år* KU 0

Befolkningsansvar KS 0

Specialisttandvård KS 0

Tandvård till gömda och ayslsökande 

barn till 18 år*

KS

Vuxentandvård

Allmäntandvård vuxna KU 0

Befolkningsansvar KS 0

Specialisttandvård KU 0

Tandvård till patienter med särskilda 

behov

KU 0

Akut tandvård till gömda och 

asylsökande patienter from 18 år*

KS

Särskilda uppdrag

Forskning KS 0

Introduktion av nyutexaminerade KS 0

Nyrekrytering KS 0

ST-utbildning KS 0

Särskild ersättning till 

specialisttandvårdsverksamhet 

KS 0

Övriga mindre projekt och uppdrag KS 0

Övriga mindre projekt och uppdrag KU 0

Summa Folktandvård 0

Tandvård vid sjukhus

Käkkliniken, barn KU 0

Käkkliniken, vuxna KU 0

Odontologisk röntgen, barn KS 0

Odontologisk röntgen, vuxna KS 0

Summa Tandvård vid sjukhus 0

Resultat/Summa 0 Ackumulerat resultat tot   

Resultat/summa konkurrensskyddad KS 0 Ackumulerat resultat KS  

Resultat/summa konkurrensutsatt KU 0 Ackumulerat resultat KU  

Verksamhetsgrenar / uppdrag Summa 

intäkter

 

 
Koppling till annan statistikinlämning  

Den bokslutsstatistik som skickas till SCB för sammanställning och som bland 

annat redovisar nettokostnad per verksamhetsområde kommer inte att vara jäm-

förbar med den särredovisning som beskrivs i detta dokument. 
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2. Dokumentation som måste finnas  

 

En total sammanställning av landstingets tandvårdsverksamhet ska redovisas. 

Särredovisningen ska tas fram för varje organisatorisk enhet inom landstinget 

som bedriver tandvård, men det är den sammantagna redovisningens som ska 

publiceras. 

 

Obligatoriska dokument i särredovisningen är följande: 

 Wordmallen för särredovisning ska fyllas i och publiceras.  

 

 Excelmallen för särredovisning ska fyllas i och publiceras enligt 

följande: 

- Flik 1 – ”Specifikation av uppdraget” 

 

- Flik 2 – ”Resultaträkning fördelad” 

Flik 2 eller motsvarande är inte obligatorisk och behöver därför inte 

publiceras. Beräkningsunderlag till särredovisningen måste dock finnas 

och sparas. Flik två finns att tillgå som hjälp för detta. 

 

- Flik 3a – ”Sammanställning bokslut” 

 

- Flik 3b – ”Sammanställning huvudman” 

Flik 3b avser huvudmannaskap och är endast obligatorisk för de som 

behöver redovisa huvudmannaskap, dvs de som har beställarverksam-

heten integrerad med tandvårdsverksamheten. För övriga är den frivillig. 

 

3. Ansvar för särredovisningen av tandvård 

 

Respektive landsting ansvarar för att redovisningsmodellen som presenteras i 

denna anvisning följs, att handlingarna håller god kvalitet samt att granskning 

kan genomföras. Utgångspunkten vid alla bedömningar och värderingar ska vara 

konkurrensneutralitet.  

 

Beställarenheten eller annan funktion inom landstingsledningen ansvarar för att 

specificera uppdrag och ersättningar.  

 

Det är den som representerar huvudmannen som har ansvar för att en total 

sammanställning tas fram för landstinget. 

 

Det ska framgå av budgetdokument/annat styrdokument att särredovisning ska 

göras. Det ska även anges vilken funktion som ansvarar för att särredovisningen 

upprättas. 

 

I årsredovisningen för landstinget ska det finnas en not eller liknande, som 

beskriver att särredovisning har gjorts och var den finns tillgänglig. 

 

Modellen ska även ligga till grund för transparensredovisningen för de landsting 

som upprättar transparensredovisning enligt insynslagens krav. 


