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1

Inledning och bakgrund

Dokumentet ”Strategisk plan för tandvården” i Region Skåne fastställdes av Regionfullmäktige
2014-05-06 § 33. I samband med beslutet gavs uppdrag att ta fram konkreta årliga
handlingsplaner för den strategiska planen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2016-12-09 § 262 att en konkret handlingsplan ska
utarbetas för 2017 och 2018 års åtgärder inom tandvårdsområdet. En dialog ska föras med
vårdgivarna om den konkreta handlingsplanen vilken sedan, senast 2017-05-01, ska behandlas i
hälso- och sjukvårdsnämnden innan den genomförs.
Följande åtta strategiska utvecklingsområden från den strategiska planen utgör inriktningen för
handlingsplanen:
1. Utveckla tandvårdens roll och insats i det hälsoinriktade arbetet
2. Ökat fokus på befolkningens behov och viktiga behovsgrupper i befolkningen
3. Kunskapsstyrning inom tandvården
4. Samverkan med övrig hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer
5. Ökad patientfokusering – patientfokuserad vård
6. Forskning och utveckling
7. Involvera utförare och externa aktörer i strategisk utveckling & uppföljning
8. Avtalsstyrning och uppföljning
Till varje strategiskt utvecklingsområde finns ett antal inriktningsmål angivna, totalt 49 stycken.
Inriktningsmålet anger ett mål eller en riktning för det som ska uppnås under perioden.
I handlingsplanen nedan anges de inriktningsmål som prioriteras för perioden 2017 till och med
2018. För att nå uppsatta inriktningsmål krävs åtgärder som beskriver hur målet ska uppnås.
Åtgärderna kan ha olika dignitet, vissa når inriktningsmålet ganska direkt medan andra är av den
karaktären att det krävs åtgärder i flera steg för att inriktningsmålet ska kunna uppnås.
Åtgärderna i handlingsplanen förutsätter en aktivitetsplanering som anger vilken aktivitet det
gäller, tidplanen för aktiviteten, vem som ansvarar för aktiviteten samt när uppföljning ska
genomföras.
Under 2017 och 2018 planeras följande åtgärder (punkt 2-9) för respektive inriktningsmål. I
samband med varje inriktningsmål beskrivs kortfattat planerad åtgärd (kursiv text) för perioden.
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2
2.1

Utveckla tandvårdens roll och insats i det hälsoinriktade arbetet
Inriktningsmål: Samarbetet mellan barn- och ungdomstandvården och hälso- och
sjukvården ska stärkas i syfte att tidigt identifiera ohälsa eller risk för ohälsa hos barn och
ungdomar.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, förslag på utvecklingsområden gällande samverkan med andra
aktörer:
• Verka för plattformar för olika aktörer som arbetar med barns och unga vuxnas
hälsa som exempelvis mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommuner,
sociala myndigheter och övrig hälso- och sjukvård.
• Tandvården ska utifrån tandvårdens förutsättningar medverka i adekvata projekt.

2.2

Inriktningsmål: Screening för barnfetma och hälsoinriktade insatser i riskgrupper, som t.ex.
insatser mot tobaksbruk, benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar, ska utvecklas i samverkan
med övrig hälso- och sjukvård.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, förslag på utvecklingsområden gällande samverkan med andra
aktörer:
• Verka för plattformar för olika aktörer som arbetar med barns och unga vuxnas
hälsa som exempelvis mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommuner,
sociala myndigheter och övrig hälso- och sjukvård.
• Tandvården ska utifrån tandvårdens förutsättningar medverka i adekvata projekt.

2.3

Inriktningsmål: Tandhälsan ska utvecklas enligt WHO:s tandhälsomål för Europa
innebärande att:
•
•

År 2020 ska minst 80 procent av alla 6-åringar vara kariesfria
År 2020 ska det genomsnittliga antalet kariesskadade tänder bland 12-åringar inte
överstiga 1,5
• År 2015 ska det genomsnittliga antalet kariesskadade tänder, bland den tredjedelen
av 12-åringar med den sämsta tandhälsan, understiga 3 kariesskadade tänder
Åtgärd:
1. Årlig uppföljning av epidemiologiska data ska genomföras, rapporteras och analyseras.
Utifrån analysen av rapporten skapas en handlingsplan för att nå WHO:s tandhälsomål
för Europa 2020 samt en jämlikare tandvård.
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2.4

Inriktningsmål: Samverkan med övrig hälso- och sjukvård ska utvecklas i syfte att
uppmärksamma livsstilsfrågor och identifiera riskpatienter.
Åtgärd:
1. BBIC (Barnens Behov I Centrum):
• Skapa ett flöde och remissförfarande mellan socialtjänsten och tandvården.
• Vårdgivaren ska enligt förfrågningsunderlag/ackrediteringsvillkor medverka i
arbetet kring hälsoundersökningar enligt BBIC och tandhälsa, hos barn och unga
vuxna som placeras av samhället.
2. Utreda och återkomma med förslag på preventiva insatser/åtgärder, inom tandvårdens
område, för äldre personer som befinner sig i en livssituation där man balanserar
mellan beroende och självständighet dvs. i en tidsperiod innan man kan blir berättigad
till tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Insatserna/åtgärderna kan ske
i samverkan med andra aktörer.

2.5

Inriktningsmål: Arbetet med riktade tandhälsoinsatser, ofta i samverkan med andra aktörer
som ex. kommun, primärvård och föreningsliv, i områden med sämre tandhälsa än
genomsnittet eller i socioekonomiskt utsatta områden ska fortsätta att utvecklas.
Samverkan med skola och elevhälsa ska prioriteras.
Åtgärd:
1. Enligt Uppföljningsplanen till Uppdragsområde 1 ”Riktade insatser i riskområden inom
den lagstadgade allmänna barn- och ungdomstandvården” i Vårdavtal 2017 ska i
geografiskt definierade riskområden följande indikatorer årligen följas upp:
• Genomförda insatser: Kvalitativ beskrivning av vilka insatser som utförts för att
utjämna skillnader i tandhälsan. Redovisas per kommun/ stadsdelsområde eller per
genomförd kommunal enhet.
• Andel barn och ungdomar i definierade riskområden som nås av riktade insatser:
Antal barn 0-3 år vid ”Tandborstenklinikerna” som nås av dessa riktade insatser.
Ett riskområde definieras som ett geografiskt upptagningsområde där ohälsotalet
överstiger ett med Region Skåne överenskommet gränsvärde.

2.6

Inriktningsmål: Tandvårdens ersättningsmodeller ska utvecklas som stöd och incitament för
det hälsoinriktade arbetet. Ohälsa och socioekonomiska villkor ska beaktas i detta.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, förslag på utvecklingsområden kring ersättningsmodellen för
allmän tandvård för barn och unga vuxna:
• Behålla och vidareutveckla vårdersättningen för barn och unga vuxna.
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3
3.1

Ökat fokus på befolkningens behov och viktiga behovsgrupper i befolkningen
Inriktningsmål: Ökad kunskap om befolkningens behov och olika behovsgrupper –
Behovsanalys.
Åtgärd:
1. Utveckla arbete och metoder för behovsanalys i samverkan med övrig hälso- och
sjukvård inom regionen samt ur ett nationellt perspektiv.

3.2

Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska komma till tandvården på regelbundna besök.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, förslag på utvecklingsområden kring ersättningsmodellen för
allmän tandvård för barn och unga vuxna:
• Se över möjligheten att anpassa ersättningsmodellen för att säkerställa följsamhet
till Vårdprogrammet.

3.3

Inriktningsmål: Behåll den generellt goda tandhälsan samtidigt som barn och ungdomar
med sämre tandhälsa får riktade insatser.
Åtgärd:
1. Enligt Uppföljningsplanen till Uppdragsområde 1 ”Riktade insatser i riskområden inom
den lagstadgade allmänna barn- och ungdomstandvården” i Vårdavtal 2017 ska i
geografiskt definierade riskområden följande indikatorer årligen följas upp:
• Genomförda insatser: Kvalitativ beskrivning av vilka insatser som utförts för att
utjämna skillnader i tandhälsan. Redovisas per kommun/ stadsdelsområde eller per
genomförd kommunal enhet.
• Andel barn och ungdomar i definierade riskområden som nås av riktade insatser:
Antal barn 0-3 år vid ”Tandborstenklinikerna” som nås av dessa riktade insatser.
Ett riskområde definieras som ett geografiskt upptagningsområde där ohälsotalet
överstiger ett med Region Skåne överenskommet gränsvärde.
2. Årlig uppföljning av epidemiologiska data ska genomföras, rapporteras och analyseras.
Utifrån analysen av rapporten skapas en handlingsplan för att nå WHO:s tandhälsomål
för Europa 2020 samt en jämlikare tandvård.

3.4

Inriktningsmål: Områden med sämre tandhälsa ska erhålla särskilt riktade insatser.
Åtgärd:
1. Enligt Uppföljningsplanen till Uppdragsområde 1 ”Riktade insatser i riskområden inom
den lagstadgade allmänna barn- och ungdomstandvården” i Vårdavtal 2017 ska i
geografiskt definierade riskområden följande indikatorer årligen följas upp:
• Genomförda insatser: Kvalitativ beskrivning av vilka insatser som utförts för att
utjämna skillnader i tandhälsan. Redovisas per kommun/ stadsdelsområde eller per
genomförd kommunal enhet.
• Andel barn och ungdomar i definierade riskområden som nås av riktade insatser:
Antal barn 0-3 år vid ”Tandborstenklinikerna” som nås av dessa riktade insatser.
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Ett riskområde definieras som ett geografiskt upptagningsområde där ohälsotalet
överstiger ett med Region Skåne överenskommet gränsvärde.
3.5

Inriktningsmål: Riktade insatser i områden med stor andel socioekonomiskt utsatta eller till
grupper med särskilda behov.
Åtgärd:
1. Enligt Uppföljningsplanen till Uppdragsområde 1 ”Riktade insatser i riskområden inom
den lagstadgade allmänna barn- och ungdomstandvården” i Vårdavtal 2017 ska i
geografiskt definierade riskområden följande indikatorer årligen följas upp:
• Genomförda insatser: Kvalitativ beskrivning av vilka insatser som utförts för att
utjämna skillnader i tandhälsan. Redovisas per kommun/ stadsdelsområde eller per
genomförd kommunal enhet.
• Andel barn och ungdomar i definierade riskområden som nås av riktade insatser:
Antal barn 0-3 år vid ”Tandborstenklinikerna” som nås av dessa riktade insatser.
Ett riskområde definieras som ett geografiskt upptagningsområde där ohälsotalet
överstiger ett med Region Skåne överenskommet gränsvärde.
2. Verka för tandvård för hemlösa på fler orter än i Malmö.

3.6

Inriktningsmål: Berättigade ska erbjudas/erhålla munhälsobedömning och
tandvårdsrådgivning oavsett boendeform.
Åtgärd:
1. För att säkerställa att avtalad leverantör för uppsökande verksamhet når ut till
berättigade med erbjudande/erhållande av munhälsobedömning och för att stödja
kommuner i identifiering av berättigade till tandvårdsintyg genomförs följande:
• I samverkan med avtalad leverantör skapas årligen en produktionsplan som
beskriver hur och när erbjudanden om munhälsobedömning ska sändas till samtliga
innehavare av tandvårdsintyg.
• Under våren 2017 fortsätter påbörjat arbete tillsammans med kommuner och
avtalad leverantör i syfte att vidareutveckla Region Skånes IT-system som bistår
kommunerna i identifieringen av personer som är berättigade till tandvårdsintyg.
• Kontinuerliga informationsträffar med kommunpersoner då det gäller regelverk för
landstingens särskilda tandvårdsstöd.

3.7

Inriktningsmål: Berörd omvårdnadspersonal ska erbjudas utbildning i munhälsovård.
Åtgärd:
1. Erbjudande om utbildning för omvårdnadspersonal sänds årligen ut av avtalad
leverantör för uppsökande verksamhet till samtliga boenden med
tandvårdsintygsinnehavare. Region Skånes IT-system vidareutvecklas för att säkerställa
att alla adresser till boenden är korrekta.
2. Uppföljning av utbildningsdeltagande för respektive kommun och boende är
genomförd. Resultatet av uppföljningen kommer att sändas ut till kommunerna för att
påvisa var mer utbildningsinsatser behövs.
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3. Möjligheten till Webbaserad utbildning ska införas för kommunens
omvårdnadspersonal.
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4
4.1

Kunskapsstyrning inom tandvården
Inriktningsmål: Alla utförare som arbetar på uppdrag av Region Skåne ska vara anslutna till
och registrera i relevanta kvalitetsregister.
Åtgärd:
1. Utredning och analys av tekniska och odontologiska förutsättningar för att utförare av
tandvård som arbetar på uppdrag av Region Skåne, ska kunna ansluta till och registrera
i relevanta kvalitetsregister.

4.2

Inriktningsmål: Kvalitets- och resultatuppföljning ska utvecklas baserad på nationella
kvalitetsindikatorer för God Tandvård.
Åtgärd:
1. Utvecklingsarbetet gällande kvalitet, resultat och uppföljning inom tandvården (KRUT)
ska fortsätta för att både mjuka och hård parametrar ska utvecklas, identifieras och
kontinuerligt användas i uppföljning av den tandvård Region Skåne finansierar.
• Som ett led i ovan kommer i ett samarbete mellan SKL och SKL-Tandvårdsnätverk en
Nationell patientenkät för tandvården att tas fram. Arbetet startade upp i
månadsskiftet januari/februari 2017.

4.3

Inriktningsmål: Region Skåne ska verka för nationella riktlinjer/evidensbaserad behandling
för barn- och ungdomstandvård samt äldre tandvård.
Åtgärd:
1. Vårdprogram riktlinjer/regelverk för tandvård ska minst årligen utvärderas och
uppdateras.

4.4

Inriktningsmål: Antibiotikaförskrivning i den skånska tandvården ska vara evidensbaserad
och ändamålsenlig.
Åtgärd:
1. Utvärdering och analys av nyttan av kommande utbildningsinsatser. Utvärderingen ska
ge underlag till förslag på insatser som fortsatt främjar en evidensbaserad och
ändamålsenlig antibiotikaförskrivning. Målet är att antibiotikaförskrivningen generellt
ska minska i Skåne.

4.5

Inriktningsmål: Medverka till att nationellt och regionalt identifierade kunskapsluckor i
tandvården blir föremål för extra insatser.
Åtgärd:
1. Odontologisk forskning i Region Skåne (OFRS) ska fortsätta sitt arbete enligt
”Forskningsplan för tandvården i Skåne” och dess handlingsplan. Region Skåne ska
medverka i nationella aktiviteter inom området.
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5
5.1

Samverkan med övrig hälso- och sjukvård och andra samhällssektorer
Inriktningsmål: Skapa arenor för samverkan med kommuner och andra samverkansparter.
Åtgärd:
1. Delta och föreläsa vid seminarier som exempelvis ”Senior i Centrum”, där kommuner
och samverkanspartners medverkar.
2. Årligt informations- och dialogmöte med avtalad leverantör för uppsökande
verksamhet, kommuner och samverkanspartners ska genomföras.

5.2

Inriktningsmål: Inom den uppsökande verksamheten ska en arena skapas för att utveckla
samverkan mellan Region Skåne, kommunerna och leverantörerna för att skapa en
gemensam process och tydliggöra ansvarsfördelningen.
Åtgärd:
1. Ansvarsfördelningen för uppsökande verksamhet regleras i ”Avtal om ansvarsfördelning
och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”. För att diskutera och tydliggöra
ansvarsfördelningen genomförs följande:
• Kontinuerlig samverkan med kommuner och avtalad leverantör för uppsökande
verksamhet för att arbeta med ständiga förbättringar.
• Årliga informations- och dialogmöten med avtalad leverantör för uppsökande
verksamhet, kommuner och Region Skåne.

5.3

Inriktningsmål: Ökad kunskap inom hälso- och sjukvården om förutsättningarna för att
berättigade patienter ska få ta del av tandvård till hälso- och sjukvårdens avgiftssystem.
Åtgärd:
1. Identifiera målgrupper, hur informationen ska spridas och vad som ska informeras samt
struktur för hur detta ska ske.

5.4

Inriktningsmål: Policys och riktlinjer för ”Barn som far illa” ska implementeras fullt ut i
barn- och ungdomstandvården.
Åtgärd:
1. Kunskapsökning/fördjupad utbildning för all tandvårdspersonal som arbetar med barn
och unga vuxna kommer att genomföras regelbundet.
2. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, förslag på utvecklingsområden gällande samverkan med andra
aktörer:
Verka för plattformar för olika aktörer som arbetar med barns och unga vuxnas hälsa,
samt ta en aktiv roll i arbetet med barn som far illa tillsammans med exempelvis
mödrahälsovård, barnhälsovård, skolhälsovård, kommuner, sociala myndigheter och
övrig hälso- och sjukvård.
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6
6.1

Ökad patientfokusering – patientfokuserad vård
Inriktningsmål: Samtliga enheter/mottagningar som arbetar på uppdrag av Region Skåne
ska erbjuda samtliga tillämpliga kontaktmöjligheter som e-tjänster via Mina vårdkontakter.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”: Förbättra förutsättningarna för patienten och dess vårdnadshavare
att göra välinformerade val av tandvårdsenhet.
• Göra nulägesanalys och omvärldsspaning för identifiering av åtgärder för ett
möjliggörande av e-tjänster inom tandvårdens område via ”Mina Vårdkontakter”,
för medborgarna i Skåne.
• Möjligheten att lista sig på ackrediterade tandvårdsenheter via ”Mina
vårdkontakter” är ett prioriterat område.

6.2

Inriktningsmål: Patienternas erfarenheter och upplevelser ska fångas upp genom
patientenkäter inom de verksamhetsområden som finansieras av Region Skåne.
Åtgärd:
1. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”: Förbättra förutsättningarna för patienten och dess vårdnadshavare
att göra välinformerade val av tandvårdsenhet. Detta kan möjliggöras via:
• Ett samarbete mellan SKL och SKL-Tandvårdsnätverk där en Nationell patientenkät
för tandvården kommer att tas fram. Arbetet startade upp i månadsskiftet
januari/februari 2017.

2017-03-14

11 (15)

7
7.1

Forskning och utveckling
Inriktningsmål: En plattform för forskningssamverkan ska skapas för att stödja och
säkerställa samverkan mellan tandvårdens företrädare, högskolor och universitet.
Åtgärd:
1. Odontologisk forskning i Region Skåne (OFRS) ska:
• Fortsätta sitt arbete enligt beslutad forskningsplan och dess handlingsplan.
• Främja utvecklingen av samverkan mellan högskola och tandvårdens olika aktörer
för att kunna säkerställa tandvårdens behov av en klinisk forskning med god
kvalitet.
2. Uppföljning och utvärdering av intentionerna i forskningsplanen och dess

handlingsplan ska genomföras.
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8
8.1

Involvera utförare och externa aktörer i strategisk utveckling & uppföljning
Inriktningsmål: Dialogmöte med vårdgivare och andra intressenter, inom allmän barn- och
ungdomstandvård, specialiserad barn- och ungdomstandvård samt för Nödvändig
tandvård-(N-tandvård), Tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid
(S-tandvård) och Tandvård till dem med stora behov av tandvård på grund av långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning (F-tandvård), ska genomföras minst årligen.
Åtgärd:
1. Minst årligen återkommande informations- och dialogmöten inom tandvårdens
områden, för vårdgivare och utförare av tandvård i Region Skåne.
2. Enligt ”Delrapport 5; Översyn av vårdval inom allmän respektive specialiserad barn- och
ungdomstandvård”, fördjupad dialog med vårdgivarna:
• Hitta lämpliga forum för information till och dialog med vårdgivarna.
• Skapa referensgrupper/expertgrupper kopplat till enskilda frågor eller projekt i
förekommande fall.
3. Verka för att, inom det planeringsövergripande ansvar som Region Skåne har enligt
tandvårdslagen, säkerställa att det finns tillgång till specialistbehörig tandläkare inom
samtliga specialistdiscipliner. Tillgången ska anpassas efter behovet.

8.2

Inriktningsmål: Former för tematiska dialogmöten med professionen ska utvecklas som
stöd för en ökad kunskapsstyrning av tandvården i Skåne.
Åtgärd:
1. ”Råd för dialog” ska fortsätta att utvecklas och vara ett forum för strategiska
diskussioner och aktuella frågor inom tandvårdens område. Sammankallande är Region
Skåne, deltar gör både tjänstemän och politiker, därutöver deltar högskolorna i Malmö
och Kristianstad samt utförare av tandvård i Region Skåne, både utsedda privata och
Folktandvården Skåne AB.
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9
9.1

Avtalsstyrning och uppföljning
Inriktningsmål: Systematisk fortlöpande avtalsuppföljning ska säkerställas i enlighet med
Region Skånes principer för uppföljning.
Åtgärd:
1. En skriftlig rutin för ”Uppföljning av/vid Enheten för tandvårdsstyrning” har påbörjats
och kommer att färdigställas och implementeras under 2017.
• Rutinen beskriver årligt program, planering, genomförande, rapportering inkl.
handlingsplan och arkivering för en ”Systematisk fortlöpande uppföljning”.
• Rutinen beskriver även syfte & former, roller & ansvar och innehåller relaterade
dokument & mallar.
• Beskrivna aktiviteter kommer att inkluderas i enhetens årshjul.
2. Uppföljning av gällande avtal (LOU-, LOV- och Vårdavtal) genomförs enligt respektive
avtals Uppföljningsplan.

9.2

Inriktningsmål: Utveckling av metoder för uppföljning av kvalitet, resultat och effektivitet
ur ett befolkningsperspektiv ska prioriteras.
Åtgärd:
1. Utvecklingsarbetet gällande kvalitet, resultat och uppföljning inom tandvården (KRUT)
ska fortsätta för att både mjuka och hård parametrar ska utvecklas, identifieras och
kontinuerligt användas i uppföljning av den tandvård Region Skåne finansierar.
• Som ett led i ovan kommer i ett samarbete mellan SKL och SKL-Tandvårdsnätverk en
”Nationell patientenkät” för tandvården att tas fram. Arbetet startade upp i
månadsskiftet januari/februari 2017.

9.3

Inriktningsmål: Tillgången till funktionella och effektiva stödsystem för avtalsstyrning och
uppföljning ska säkerställas.
Åtgärd:
1. En utvärdering av befintliga QlikView applikationer; Allmän och specialiserad tandvård
för barn och unga vuxna (KRUT-BOU) & Vuxentandvården (KRUT-VUX) samt en
vidareutveckling av applikationerna i förekommande fall, genomförs kontinuerligt.

9.4

Inriktningsmål: IT-stöd för kommunikation med och stöd till utförare/producenter ska
säkerställas.
Åtgärd:
1. Region Skånes IT-stöd för tandvården ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet och
säkerhet för att vara den naturliga och säkra kommunikationen mellan Region Skåne,
Skånes kommuner och tandvårdens utförare.
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10 Uppföljning
Uppföljning av handlingsplanen ska redovisas till Beredningen för Primärvård Psykiatri och
Tandvård.

11 Aktivitetsplan
Åtgärderna i handlingsplanen förutsätter en aktivitetsplanering som anger vilken aktivitet det
gäller, tidplanen för aktiviteten, vem som ansvarar för aktiviteten samt när uppföljning ska
redovisas för Beredningen för Primärvård Psykiatri och Tandvård.

12 Ekonomiska konsekvenser
Eventuella ekonomiska konsekvenser kopplade till genomförandet av åtgärder och aktiviteter i
handlingsplanen ska beaktas i budget för 2017 och 2018.
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