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Datum  

2018-09-24 

Er referens 

 

Diarienummer 

 

Stadgar för IF Metalls Östergötlands Tandfond.  
 
Medlemskap  
 
Endast fackligt anslutna samt anställda i IF Metall Östergötland äger rätt att bli medlem 
i tandfonden.  
 
Erbjudande om medlemskap lämnas i samband med inträde eller anställning i 
avdelningen.  
 
Upphör medlemskapet eller anställningen i avdelningen så upphör automatiskt 
medlemskapet i tandfonden.  
 
Medlemmar som omfattas av gratis tandvård i enlighet med riksdagens beslut erbjuds 
medlemskap i tandfonden från och med det året som den upphör (som exempel från 1 
januari 2019 är åldern upp till 23 år) 
 
Avgift från annan tandvårdsförsäkring ersätts inte.  
 
För medlem som tackar nej till erbjudandet om medlemskap i tandfonden och som  
senare ansöker om inträde gäller en karenstid på 6 månader räknat från inträdesdatum 
innan ersättning kan utbetalas. Kvitton daterade under karenstiden ersätts ej.  
 
Ersättning  
 
Ersättning utbetalas endast för tandvård utförd i Sverige av legitimerad tandläkare eller 
profylaxpersonal som är ansluten till den Svenska Tandvårdsförsäkringen.  
Ersättning utbetalas endast för sådan tandvård som regleras i tandvårdstaxan och avser 
standardmaterial.  
 
Ersättning utgår ej för: abonnemangstandvård (frisktandvård med premiebetalning) 
kosmetisk tandvård, tandreglering, administrativa kostnader eller tandskador som är 
orsakade av olycksfall samt extraordinära åtgärder där ingen ersättning utgår från 
Försäkringskassan, s.k. "interna koder vuxentandvård".  
 
Ersättningen är 50 % av patientavgiften dock högst 10 000 kr per kalenderår  
(1/1 - 31/12). Ersättning utbetalas endast för tandvård som är utförd under  
medlemstid.  
 
Ersättning sker endast mot originalkvitto och behandlingsunderlag.  
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Kvitton daterade under karenstid ersätts ej. 
 
Utbetalning av ersättning från fonden sker via avdelningen en (1) gång per månad efter 
det att originalkvitto inlämnats till fonden. Ingen ersättning utbetalas under  
Juli och aug. Ersättningen utbetalas till uppgivet medlemskonto. Kvitto som är äldre än 
12 månader ersätts ej. Utbetalningen sker på medlemmens angivna konto.  
Kontant utbetalning hanteras ej.  
 
Utträde  
 
För medlem som på egen begäran utträder ur tandfonden eller utesluts och som  
senare på nytt ansöker om inträde gäller en karenstid på 24 månaders medlemskap, 
räknat från inträdesdatum innan ersättning utbetalas.  
 
Medlemmar som förflyttas mellan olika IF Metallavdelningar beroende på  
byte av geografiskt arbetsställe och därmed tvingas gå ur tandfonden, räknas som ny 
medlem om de återkommer.  

Avgift  
 
Medlemsavgiften till fonden betalas endast via autogiro till ett speciellt konto. 
Medlemsavgiften är 50 kr per månad för aktiv medlem (tills dess man fyller 65 år) samt  
75 kr för pensionärsmedlem samt anställda. Avgiften betalas i förskott. Vid bristande 
betalning sänds endast en (1)  
påminnelse ut vilket påförs en avgift på 25 kr. Efter två obetalda månader utesluts 
medlem automatiskt ur fonden. Vid en uteslutning ur tandfonden kan medlem ej ställa 
ekonomiska anspråk på tandfonden.  

 
Styrelsen  
 
IF Metall Östergötlands avdelningsstyrelse utser ordförande, kassör och övriga 
ledamöter i IF Metall Östergötlands tandfond.  
 
IF Metall Östergötlands tandfondsstyrelse fattar beslut om medlemsavgiften, 
medlemskapet i fonden samt ersättningsnivåns storlek. Tvister, ekonomiska anspråk och 
tolkningar beslutas av tandfondstyrelsen. Ändringar av tandfondens stadgar beslutas av 
avdelningsstyrelsen.  
 
Eventuellt upphörande av Tandfonden beslutas av IF Metall Östergötlands  
representantskap. Vid upphörande av fonden fördelas innestående medel med att IF 
Metall Östergötland erhåller den summa som insatts vid bildandet av fonden och/eller 
vid senare tillfälle. Om summan överstiger 99 kr per medlem fördelas återstående medel 
lika på betalande fondmedlemmar.  
 
 

 


