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En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Inget 

barn i förskolan får utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

diskriminering.  Med begreppet likabehandling menas att alla barn ska 

behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrunderna: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och ålder.   

Varje år upprättas en plan på alla förskolor. Det som står i 

likabehandlingsplanen ska ske i verksamheten.  

Bestämmelser som styr 

Arbetet med likabehandling mot kränkande behandling, diskriminering 

och trakasserier regleras i:  

o Skollagen 6 kap (2010:800),  

o Diskrimineringslagen (2008:567 ändrad 2016:828 och 2017:282)   

o Förordning (2006:1083 ändrad 2011:681) om barns och elevers 

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling. Förordningen 

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Förskole- och skolprogrammet (Stockholms stad)  

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta med aktiva åtgärder  

för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande handlingar, 

diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om detta ändå 

skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder 

föreslås för att förhindra att det upprepas.  

Skadestånd kan utgå till den som diskriminerats/kränkts, om personalen i 

förskolan åsidosätter sina skyldigheter enligt lagen. Vårdnadshavaren kan 

göra en anmälan till Statens skolinspektion eller Diskriminerings-

ombudsmannen. Skolinspektionen och barn- och elevombudet (beo) har 

tillsynsansvar för bestämmelserna i skollagen. 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/rubriken-upphor-att-galla-u2017-01-01_sfs-2006-1083


 Sida 2 (11) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

När en anmälan kommer till Skolinspektionen/beo så gör de en 

bedömning om huvudmannen har iakttagit sina skyldigheter att motverka 

kränkande behandling utifrån bestämmelserna i skollagen.  

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, köns-

överskridande identitet eller uttryck, bristande tillgänglighet och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna -   

Diskrimineringslagen skiljer på sex olika former av diskriminering. De är: 

direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, 

trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera 

Länk till kompetensutveckling om diskrimineringsgrunderna på 

Stockholms stads intranät: 

Intranätet - allas rätt 

Trakasserier 

Trakasserier är när personal eller barn kränker ett barns värdighet och 

kränkningen har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är 

trakasserier även när ett barn kränks på grund av en förälders sexuella 

läggning, funktionsnedsättning med mera.     

Kränkande behandling 

Kränkande behandling är när personal eller barn kränker ett barns 

värdighet, men kränkningen har inte samband med någon 

diskrimineringsgrund. 

När man bedömer kränkande behandling mellan barn fäster man stor vikt 

vid barnets eller vårdnadshavarens upplevelse. Förskolan ska alltid utreda 

misstanke om att barnet blivit kränkt.  Här tas också hänsyn tas till 

barnens ålder.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara bristande tillsyn från personal.    

 

 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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Trakasserier och kränkande behandling kan vara:  

 fysiska (slag, knuffar) 

 verbala (hot, svordomar, öknamn) 

 psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när någon 

kommer) 

 texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) 

 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Utvärdering av föregående års plan 

Föregående års mål var: 

 Barnen lär sig att förebygga och hantera konflikter på ett 

konstruktivt sätt.  

 Kartlägga den inre och yttre miljön utifrån ett normkritiskt 

perspektiv. 

Vi har arbetat aktivt för att stimulera ett positivt samspel mellan barnen 

genom att: 

 Hjälpa barnen att tolka och sätta ord på olika situationer. 

 Uppmuntra och hjälpa barnen att hitta positiva lösningar. 

 Uppmuntra barnen att hjälpa och stödja varandra. 

 Vi arbetar aktivt med att även de barn som inte uttrycker sig 

verbalt än kan få fram vad de vill i samspel med andra barn 

genom att vara tydliga förebilder, använda kroppsspråket (tecken, 

så som klappa, ”stopp” m.m.), uppmuntra att hjälpa och trösta 

varandra och träna turtagning. 

 Genom kontinuerliga samtal enskilt och i grupp arbetar vi med 

barnens och vårt förhållningssätt gentemot varandra och i 

bemötandet av varandra. 

 Vi fokuserar på hur-frågor för att få barnen att tänka efter. 

Exempelvis: Hur kan vi göra på ett annat sätt? Hur tänkte du? Hur 

kände du?  

 Genom kontinuerliga samtal enskilt och i grupp arbetar vi med 

barnens och vårt förhållningssätt gentemot varandra och i 

bemötandet av varandra. 

 Vi kartlägger kontinuerligt vår miljö genom observationer både 

ute och inne.  

 

Vi ser ett gott resultat utifrån det arbete vi gjort. Barn hjälper varandra och 

hanterar konflikter på ett sätt som sprider sig till andra. All personal på 

förskolan är nu insatta i förskolans likabehandlingsplan. Alla avdelningar 

ska ha ett exemplar av likabehandlingsplanen tillgänglig för 

vårdnadshavare. Vi har tittat igenom de böcker vi har på förskolan utifrån 

ett normkritiskt perspektiv. Tagit bort en del böcker och lagt till böcker 

med olika språk, kulturer, likheter och olikheter, olika typer av familjer 

och sätt att leva. Material och miljö utformas efter barns intresse. Vi har 
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utmanat barn att leka i olika konstellationer och med olika material. Vi har 

figurer med olika funktionsvariationer och talar med barnen kring dessa.  

Vi har gjort observationer på miljö både utomhus och inomhus. Vi 

upplevde att det fanns platser på båda gårdarna som barnen upplevde som 

mindre trygga. För att förebygga att det inte ska finnas möjlighet till 

diskriminering och kränkande behandling har vi personal cirkulerat mer 

på gården och spritt ut oss på platser vi upplevt varit otrygga. Vi har även 

tagit fram mer material för att aktivera barnen att leka gemensamma lekar. 

Vi utvecklade ett intervjumaterial för att komma åt barnens tankar kring 

otrygga platser. På en avdelning upplevde ett flertal barn att toaletterna 

var en otrygg plats. För att motverka detta var personal på plats vid 

toaletterna. Vi pratade tillsammans om hur man beter sig vid toaletterna 

och att få vara ifred.  

Främja barns lika rättigheter och möjligheter 
 

Det främjande/aktiva arbetet är förskolans värdegrundsarbete utifrån 

läroplanen och finns i förskolans förhållnings- och arbetssätt. Det är en del 

i det vardagliga, långsiktiga arbetet på förskolan. Att främja är att 

förstärka respekten för allas lika värde och skapa förståelse för det som 

kan uppfattas som annorlunda. Det kan också vara till exempel 

kompetensutveckling för personalen om diskrimineringsgrunderna.  

På Sofia Förskolors utgår vi från att alla människor har lika värde och att 

alla är viktiga för helheten, barn, vårdnadshavare och personal. Ansvar, 

delaktighet, respekt, tillit och solidaritet ska utgöra grundfundamentet i 

vår verksamhet. 

Brukaren i centrum 

Alla människor, barn såväl som vuxna, är olika men har lika värde och är 

jämlika medlemmar i vårt samhälle. Vi ser olikheter som en tillgång och 

just därför arbetar vi aktivt med att skapa en likvärdig förskola, som 

utformar sin verksamhet utifrån barns och vårdnadshavarnas behov och 

förutsättningar. 

 

Barn 

Barnens intressen, behov och nyfikenhet är i centrum. Vi vuxna ska vara 

goda förebilder och bemöta barn med respekt, omtanke och glädje. Vi 

utgår ifrån att alla barn har en inneboende styrka och potential. Vår roll är 

att vara medforskande och engagerade, kunna ta barnets perspektiv och ge 

barnen stöd, tid och utmaningar för att utvecklas utifrån sina förmågor, 

oavsett kön, etnicitet, social bakgrund eller funktionsnedsättning. I vår 

verksamhet ska barn få uppleva att de är värdefulla, att de är lyssnade på 
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och respekterade och att de har inflytande över sin vardag. Barnens tankar 

och lärande följer vi upp med hjälp av pedagogisk dokumentation och 

samtal med barn. Miljö, material och pedagogiskt innehåll skall vara 

stimulerande och genomtänkt utifrån barns behov och intressen. Det är 

viktigt att den pedagogiska miljön möjliggör barns inflytande och att den 

väcker deras nyfikenhet och lust att lära. 

Vårdnadshavare 

Genom att agera professionellt och samverka med hemmet vill vi att 

vårdnadshavarna ska känna sig välkomna och delaktiga. Samverkan börjar 

med en föräldraaktiv inskolning och fortsätter med den dagliga kontakten, 

föräldraråd och andra mötesformer, informationsbrev, utvecklingssamtal 

och brukarundersökning. Vår pedagogiska dokumentation och 

uppföljningar synliggör barns utveckling, trivsel och lärande och ger 

förutsättningar för vårdnadshavarna inflytande. Samverkan präglas av 

ömsesidigt ansvar mellan vårdnadshavare och förskola. 

Medarbetare - utveckling genom delaktighet och ansvar  

En av de viktigaste förutsättningarna för en förskola av hög kvalité är 

medarbetare som är professionella, engagerade och kan omsätta 

läroplanens intentioner i ett öppet, positivt och lärande klimat. 

Medarbetarna på Sofia Förskolor har olika kompetenser och ses som den 

viktigaste resursen. De tar ett särskilt ansvar för olika uppgifter/områden. 

Ansvar, delaktighet, respekt, tillit och solidaritet är ledord som ska 

genomsyra även enhetens planering och organisation. Tydliga mål och 

ansvarsfördelning samt en struktur för reflektionsmöten, planeringstid, 

föräldrasamverkan, pedagogiska grupper med mera stödjer delaktighet 

och ansvarstagande. 

Förskolans främjande arbete:  

 Vi arbetar utifrån en gemensam värdegrund för förskolan 

Eurenii/Sofia Förskolor.  

 Vi skapar miljöer som stärker alla barns förmågor och uttryck 

t.ex. kartlägger vi lekmaterialet så att det blir bredare och mer 

stimulerande. 

 Personalens förhållningssätt: ge alla människor, lika möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

 Vi är öppna för olikheter och ser dem som en tillgång. 

 Skapa trygghet i gruppen. (dela oss i mindre grupper, skapa vi-

känsla, närvarande pedagoger, empatiövningar, 

konflikthantering).  

 Arbeta aktivt för att stimulera ett positivt samspel mellan barnen 

och oss pedagoger. 

 Vi uppmuntrar barnen att leka med olika kompisar.  

 Vi fortsätter att utveckla ett normkritiskt förhållningssätt, bland 

annat genom att reflektera kring vilka förväntningar eller regler 

som råder, samt en medvetenhet när vi utformar miljön.   

 Vi ger flickor och pojkar lika stort utrymme och inflytande över 

verksamheten. 
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 Vi tilltalar barnen med deras namn.  

 Alla barn ska få positiv bekräftelse. 

 Vi stödjer barnen att utveckla strategier för konflikthantering. Vi 

samtalar med barnen och visar på att det finns olika sätt att lösa 

situationer. 

 Vi utformar verksamheten så att alla barn kan delta utifrån sina 

individuella förutsättningar. 

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Barns delaktighet i likabehandlingsarbetet:  

 Personalen använder sig av olika metoder/arbetssätt för att ge 

barnen möjlighet att vara delaktiga och medverka i 

likabehandlingsarbetet. Barn får berätta i samtal, enskilt och i 

grupp om hur de upplever miljön och sin vardag på förskolan. 

Personal gör observationer och reflekterar kring pedagogisk 

dokumentation med barnen. 

 Vi pratar med barnen om likabehandling och alla barns 

rättigheter på samlingar, under olika projekt eller 

temaaktiviteter samt i dagliga samtal baserade på barnens 

frågor, berättelser och samspel.  

 Barns delaktighet skapas även genom att medarbetare fångar 

upp vilka kopplingar barnen själva gör kring dessa frågor i sin 

vardag på förskolan till exempel vid observationer och 

intervjuer 

 

Vårdnadshavares delaktighet i likabehandlingsarbetet:  

 Vårdnadshavare är delaktiga i uppföljningen av planen mot 

diskriminering och kränkande behandling genom den dagliga 

kontakten med förskolepersonal där barnens trivsel på förskolan 

står i fokus. Detsamma gäller vid utvecklingssamtal.  

 Planen diskuteras med vårdnadshavare även vid olika typer av 

föräldramöten och är uppsatt på avdelningarnas anslagstavlor. 

 Årets plan läggs ut på förskolans hemsida i ”Jämför Service”.  

 Vårdnadshavare får även direkt information om planen mot 

diskriminering och kränkande behandling i samband med 

inskolning och på föräldramöten. 

 På Sofia förskolor har vi ett föräldraråd med representanter från 

varje förskola. Dessa sitter i råden läsårsvis och träffas två gånger 

per termin tillsammans med förskolechef och en representant från 

varje berörd förskola 

Pedagogers delaktighet i likabehandlingsarbetet:  

 Alla pedagoger är delaktiga i kartläggning och upprättandet av 

planen mot diskriminering och kränkande behandling. 
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 Likabehandlingsarbetet hålls levande genom diskussioner och 

reflektioner i arbetslagen utifrån observationer, intervjuer, 

utvecklingssamtal och pedagogisk dokumentation. 

 Exempel på forum för delaktighet och information kring 

likabehandlingsarbetet är arbetsplatsträffar, reflektionsmöte m.m. 

Information ges även av förskolechef till nya medarbetare vid 

anställningen.  

 Varje arbetslag integrerar planen mot diskriminering och 

kränkande behandling i den egna arbetsplanen och kontinuerligt 

följer upp de särskilda målsättningar som är aktuella på den egna 

förskolan. 

 

Kommunikation 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns på förskolans 

hemsida i Hitta förskola/ Stockholms stad.  Planen ska spridas i möten 

med barnen och personalen och på föräldramöten.  Den finns anslagen på 

alla gruppers anslagstavla där vårdnadshavarna har tillgång till den.  På 

föräldramöte/föräldraråd har vårdnadshavarna möjlighet att komma med 

synpunkter och diskutera planen.   

Kartläggning   

 Organiserade och väl förberedda samtal med barn och personal 

om trygghet och trivsel, trygghetsvandringar med barnen. 

 Konfliktsituationer 

 Interna eller externa anmälningar  

 Vårdnadshavares/barns synpunkter 

 Utvecklingssamtal/föräldramöten med workshops/förskoleråd 

 IA-incidenter och barnskyddsronder 

 Kartläggning av riskområden 

Analys av kartläggning 

Utifrån en kartläggning av den inre miljön har vi upplevt att barnen inte 

vill gå på toaletten då de inte får vara ifred. Barn håller sig och väljer att 

använda toalett hemma istället. Vi har dörrar till toaletterna som 

möjliggöra att andra tittar in. På en annan avdelning finns endast en låsbar 

dörr, där personalen av säkerhetsskäl inte vill att barnen låser. Vi upplever 

att barn känt sig kränkta och tyckt situationen blivit jobbig.  

Utifrån en kartläggning av den yttre miljön har vi upplevt att det finns 

platser som barnen upplever mindre trygga. Vi observerade det och fick 
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information genom intervjufrågor. Genom att placera ut oss på fler platser 

på gården har vi upplevt att fler barn leker på dessa platser. 

Vi har observerat att huset på stora gården är en plats där barnen kan 

känna sig instängda. Sitter det flera barn på rad är det svårt för de barn 

som sitter sig längst in att ta sig ut. Vi pedagoger måste vara 

uppmärksamma på den platsen. 

Förebygga diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling 

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om 

aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått ett 

utökat ansvar för att förebygga diskriminering och verka för lika 

rättigheter och möjligheter oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, 

könsidentitet eller köns uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.  

Bestämmelserna i korthet:  

 Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje 

verksamhet:  

 arbeta fortlöpande i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, samt 

följa upp och utvärdera)  

 ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att 

förhindra trakasserier och sexuella trakasserier  

 dokumentera alla delar av det fortlöpande arbetet  

 samverka med dem som deltar i utbildningen och anställda i 

verksamheten.  

Läs mer: Nya bestämmelser för förskolan och skolan  

Läs ännu mer från DO: DO:s hemsida 

 

Förskolans förebyggande arbete:  

 Alla pedagoger är väl insatta i förskolans plan mot diskriminering 

och kränkande behandling och arbetar utifrån det arbetssättet som 

anges i dokumentet.  

 Vi erbjuder barnböcker och material som synliggör olika språk, 

kulturer, likheter och olikheter, olika typer av familjer och sätt att 

leva. 

 Vi utvärderar vilket material vi väljer och hur barnen leker 

tillsammans och med materialet. 

Vi kompletterar vårt material utifrån ett normkritiskt perspektiv. 

 Vi fokuserar på hur-frågor för att få barnen att tänka efter. 

Exempelvis: Hur kan vi göra på ett annat sätt? Hur tänkte du? Hur 

kände du?  

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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 Genom kontinuerliga samtal enskilt och i grupp arbetar vi med 

barnens och vårt förhållningssätt gentemot varandra och i 

bemötandet av varandra. 

 Vi kartlägger kontinuerligt vår miljö genom observationer både 

ute och inne.  

 Vi arbetar aktivt för att stimulera ett positivt samspel mellan 

barnen genom att: 

 Hjälpa barnen att tolka och sätta ord på olika situationer. 

 Uppmuntra och hjälpa barnen att hitta positiva lösningar. 

 Uppmuntra barnen att hjälpa och stödja varandra. 

 Vi arbetar aktivt med att även de barn som inte uttrycker sig 

verbalt än kan få fram vad de vill i samspel med andra barn 

genom att vara tydliga förebilder, använda kroppsspråket (tecken, 

så som klappa, ”stopp” m.m.), uppmuntra att hjälpa och trösta 

varandra och träna turtagning. 

Förskolans mål för kommande år 

Mål: 

 Göra toaletten till en trygg plats 

 Se över och uppdatera vårt förhållningssätt efter aktuell forskning 

och rådande samhällsnormer 

Arbetssätt:  

 Se över miljön vid toaletter 

 Mer närvarande personal 

 Göra barnen delaktig i hur det ser ut vid toalett/handfat 

 Genom diskussion tillsammans med barnen bestämma 

toalettregler 

 Vi som pedagoger avdramatisera kissolyckor och annat. 

 Fortsatt vara uppmärksamma på barn som inte själva kan uttrycka 

sig i tal 

 Diskutera ett gemensamt förhållningssätt på förskollärarnas 

reflektionstimme 

 Utforma ett dokument kring gemensamt förhållningssätt på huset 

 Vara uppmärksamma på hur vi kommunicerar med barnen och 

varandra 

 Det måste finnas utrymme att kunna lyfta språkbruk med varandra 

Uppföljning:  

 På förskollärarnas reflektionstimme 

 Reflektion/samtal med barn om demokrati, normer och trivsel. 

 Avdelningsvis och förskolevis: på reflektionsmöten, APT och 

planeringsdagar.  
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 Med vårdnadshavare på utvecklingssamtal, föräldramöte, och i 

den dagliga dialogen. 

Ansvar: Alla som arbetar på förskolan. 

När insatserna ska genomföras: Pågående under läsåret, i vårt 
dagliga arbete. 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

Upptäcka:  

Personal kontaktar förskolechef om händelsen direkt och vilka 

åtgärder som har vidtagits. Hur/när har kontakten med 

vårdnadshavaren inletts? Personalen kontaktar snarast 

vårdnadshavarna, informerar om händelsen och bokar snart därefter in 

ett kort möte där eventuellt även bitr förskolechef eller förskolechef 

deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen. En 

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

Utreda:  

Utred snarast upplevelser av kränkning utan att värdera. Använd 

blankett 2 (Anvisningar, mallar och listor).   

När personal misstänks ha kränkt/trakasserat barn ska förskolechefen 

alltid ansvara för utredningen.     

Dokumentera: Dokumentera/utred och följ upp interna anmälningar 

på förvaltningens blanketter 1-3 (Anvisningar, mallar och listor).  

Åtgärda/Förslag till åtgärder:  

Följa upp: Dokumentera hur och när ni tänker följa upp föreslagna 

åtgärder på blankett 3. Om åtgärderna inte har haft önskad effekt 

beskriv varför och föreslå nya åtgärder tills kränkningarna har 

upphört.   

Följa upp på förvaltningen: Om förskolan får en intern anmälan eller en 

extern anmälan via Skolinspektionen/barn- och elevombud skrivs ett 

yttrande till Sociala delegationen. Det kan vara bra att förskolechef eller 

bitr. förskolechef deltar på mötet. De föreslagna åtgärderna i yttrandet 

följs sedan upp tillsammans med förvaltningen.   

Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att komma 

överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet kan avslutas.    
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Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Har förskolan dokumenterat någon utredning om 
kränkning, diskriminering eller trakasserier under året? 

Förskolans svar: Nej. 

Ansvarsfördelning - anmälningsplikt 

Förskolechef  
Förskolechef är skyldig att anmäla om barn/vårdnadshavare anser att 

barnet är utsatt för kränkning/diskriminering till chefen för 

Förskoleavdelningen. Anmälan görs på blankett 1, utredning på blankett 2 

och uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar 

och listor”. 

Personal   
När personal får kännedom om att ett barn/vårdnadshavare anser 

sig/barnet ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering är hen 

skyldig att dokumentera och anmäla händelsen till bitr förskolechef 

omgående. Anmälan görs på blankett 1.Utredning görs på blankett 2 och 

uppföljning på blankett 3 som finns i katalogen ”Anvisningar, mallar och 

listor”.  

Avdelningschef 
Avdelningschef är skyldig att anmäla händelsen till stadsdelsnämnden 

som är ytterst ansvarig. Anmälningar vidarebefordras därefter till Sociala 

Delegationen/SDN som är ytterst ansvarig.    


