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Plan mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande 
behandling 2019  
Förskolan Sälen 

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, funktionsnedsättning, 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.  

 
Foto: Förskolan Sälen 

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 Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor  

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

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:  

http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/ 

 

 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
http://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/10/allasratt/
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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.     

 
Ny litteratur på förskolan Sälen 

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.  Hänsyn tas till barnens ålder.  

En orsak till upplevelser av trakasserier eller kränkande behandling kan 

vara bristande tillsyn från personal.    

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) 

Diskutera:  

Var går gränsen 

mellan befogade 

tillrättavisningar 

och kränkande 

behandling? 
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Genomfördes de åtgärder som föreslogs i förra årets plan? Är ni nöjda 

med resultatet? Vad behöver förbättras? 

 

 
Ny litteratur på förskolan Sälen 

Förskolans utvärdering beskrivs här:  

Förskolan mål: Förskolan har delvis uppnått målet med bättre belysning 

på baksidan av förskolan. Däremot saknas fortfarande bättre belysning på 

nedre delen av den främre gården. SISAB har med i planen för 2019 att se 

över belysningen på gården.  

Vi har köpt en bok som handlar om makt och rätten att säga nej som heter 

”Dom som bestämmer” av Lisen Adbåge.  

Vi har också en ny bok om genusfrågor som heter ”Ge ditt barn 100 

möjligheter i stället för två”.   

En annan bok av Ann Heberlein om att ta ansvar, ”Förlåt - det var inte 

mitt fel” kan vara ett stöd i värdegrundsdiskussioner på förskolan.     

”Att bryta mönster” är också en bok som ligger till grund för ett nytt 

arbetssätt: Vi ska göra en pärm med dokumentation om goda inkluderande 

exempel på likabehandling som kommer att leva kvar på förskolan.     

Det tredje målet att informera föräldrar om rutiner för intern anmälan är 

uppfyllt.  
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Förebyggande arbete: Det är viktigt att arbeta med begreppet respekt så att 

barnen och vi själva verkligen respekterar när någon säger Stopp – Nej.   

Barnens medverkan (främjande arbete): Barnen inkluderas långsiktigt 

genom att en gång per år reflektera och svara på fyra frågor:  

1. Jag är bra på att… 

2. Hur skulle du vilja att någon gjorde för att göra dig glad? 

3. Hur skulle du göra om någon sa något dumt till dig? 

4. Hur kan du hjälpa någon som du ser blir ledsen för något som någon 

sagt till hen? 

Våra främjande och förebyggande åtgärder fungerar.  Vi fortsätter att 

utveckla arbetssätten.   

 
Nya barnböcker på förskolan Sälen

 

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.  
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1. Förskolans vision/värdegrund 

Förskolans värdegrund: 

• Vi vill att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga på förskolan. 

• Vi vill att personal ska känna arbetsglädje och stimulans i sina 

arbetsuppgifter. 

• Vi ser vår förskola som en viktig del av samhället där barn får växa i en 

miljö som är rolig, trygg och lärorik. 

• Vi vill ge alla barn ett stort kunskapsfält där vi aktivt arbetar med 

empati, allas lika värde, medbestämmande och tillit till den egna 

förmågan. 

• Vi vill att vårdnadshavarna som kommer till vår förskola alltid ska 

känna att de är värdefulla och att de vet bäst om sitt barn. 

• Alla människor gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar. 

• Vi tillvaratar familjernas olika kompetenser och intressen och använder 

dem för att de ska känna sig delaktiga och viktiga i sina barns förskola, 

och att vi tillsammans skapar en högkvalitativ förskola för barnen.  

 

2. Förskolans främjande arbete beskrivs här:  

 
Bild: Känslodockor 
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Generella främjande åtgärder 

Förskolan har en lång tradition av inkluderande förhållningssätt där 

likheter betonas och olikheter bejakas och respekteras.  

Vi har olika metoder att arbeta med barn och olikheter och hur man skapar 

förståelse för dessa. Vi kommer under året att arbeta med ett material som 

heter ”Liten och trygg”. Det är Brottsoffermyndigheten i samarbete med 

Stina Wirsén och Bonnier Carlsen förlag som har tagit fram materialet.    

Vi kommer att arbeta med känslodockor för att synliggöra och bekräfta 

alla känslor. I arbetet med dockorna får barnen vid upprepade tillfällen 

möjlighet till ökad förståelse av både sina egna och andras känslor. I 

vardagssituationer får barnen öva på Stopp – Stanna – Tänk efter och 

definiera problemet. Hur ska du/vi lösa det?    

För de äldre barnen på förskolan använder vi ett material som heter 

Stegvis. Stegvis syfte är att främja utvecklingen av social och 

känslomässig kompetens hos barn. Att öka barns förmåga till att 

identifiera andras känslor, ta andras perspektiv samt reagera empatiskt 

gentemot andra. 

För de yngre barnen använder vi ett enklare men mycket bra material, 

Bamses kompisskola. 

De äldsta barnen tillverkar egna böcker baserade på känsloteman. 

Under december månad använder vi ”Snällkalendern”. Kalendern kommer 

från Friends som vill uppmuntra alla att göra något snällt varje dag fram 

till jul. En snäll handling kan vara början på att bryta ett utanförskap. 

Varje år bjuder förskolan in familjerna till ”Världsmedborgardagen”. 

Familjerna skänker leksaker och kläder som de inte använder. De äldsta 

barnen sorterar, prismärker och ansvarar för försäljning. De äldsta barnen 

får i uppgift att välja ut vart pengarna ska skänkas.    

Två gånger per år bjuder förskolan in till ”föräldrafix”. Då arbetar 

personal och vårdnadshavare tillsammans med att förbättra och utveckla 

inne- och utemiljön på förskolan. 2018 års insamling 1220 kronor 

skickades till FN, UNHCR. 

I starten på varje termin bjuder förskolan in till familjemiddagar. Där ges 

tillfällen för informella möten med alla familjer.   

Vi har utvecklingssamtal utifrån vårdnadshavarnas önskemål förutom det 

planerade samtalet under vårterminen.  
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För att alla vårdnadshavare ska informeras och kunna vara delaktiga 

skickar vi veckobrev via mail. Veckobreven finns även att läsa på 

förskolan. 

För barn med speciella svårigheter har vi möjlighet att begära 

verksamhetsstöd. 

Vi har möjlighet att söka verksamhetsstöd för barn med behov av extra 

stöd. 

Kön 

Alla barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

intressen. Miljöerna på förskolan är utformade och tillgängliga för alla 

barn.    

Etnisk tillhörighet 

Vi uppmärksammar traditioner och inslag från olika kulturer och länder. 

Barn med ursprung från andra länder/kulturer ska kunna känna stolthet för 

sitt ursprung. Det gör vi genom att presentera till exempel sånger, 

litteratur och bilder från andra kulturer. Vi lär oss ord , enkla fraser och 

räknar på olika språk. I hallen möts man av hälsningsfraser på olika språk.   

Vårdnadshavare uppmuntras och bjuds in för att sprida kunskap om olika 

språk och kulturer och stärka barnens mångkulturella tillhörighet.    

Vi tar hjälp av digitala verktyg för att stärka barns mångkulturella 

tillhörighet. 

När vi kartlägger familjernas språkdomäner får vi en god inblick i vilka 

språk och kulturer som finns kring barnen.   

Vårdnadshavare uppmuntras att bidra med ord, uttryck, ting och 

traditioner från sina hemländer till förskolan.    

Religion 

Vi uppmärksammar olika högtider från barnens egen kultur och kulturer 

som finns i vår omvärld till exempel genom att använda den 

mångkulturella almanackan.   

Maträtter ersätts med liknande produkter för dem som inte kan äta vissa 

rätter på grund av sin religion.     

 

Funktionsvariation (se generella åtgärder) 

Vi ser till att köpa in litteratur som beskriver något om alla olika 

diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.   
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Tillgänglighet 

Förskolan är inrymd i en nyrenoverad byggnad som är 

tillgänglighetsanpassad.    

Sexuell läggning (se generella åtgärder) 

Vi använder begreppet familj. Det är barnens definitioner av begreppet 

familj som gäller. I ”barnets hus”, som är en fototavla, ges familjen 

möjlighet att uttrycka sin bild av familjen.  

I litteratur, teaterföreställningar och på dramainspirerade sångsamlingar 

får barnen upplevelser av olika familjestrukturer.    

I förskolans entré finns en tecknad affisch som visar en mångfald av olika 

familjekonstellationer. 

Könsövergripandeskridande identitet  

Vi stärker barn och vårdnadshavare genom att bekräfta barnens 

önskningar i klädval. Det gäller till exempel pojkar som vill ha på sig 

klänning eller vara lucia eller flickor som vill vara klädd till brandman, 

byggjobbare eller Spiderman.  Vi tänker på hur vi uttrycker oss och 

etiketterar barnen. Vi använder oss av ordet kompisar eller deras namn 

istället för killar och tjejer. 

Ålder  

Alla barn på förskolan får exponeras för närmiljön utifrån sina 

förutsättningar - oavsett ålder. 

 

1. Förskolan beskriver hur barnen varit delaktiga i 
likabehandlingsarbetet:  

Barn är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

diskussioner i vardagen. Det är samtal i arrangerade former som samlingar 

och möten. Det är också situationer i vardagen där vuxna och barn kan 

reflektera kring vad som är viktigt för att alla ska känna sig inkluderade 

och delaktiga.  Barnen har varit delaktiga genom Trygghetsvandringen 

som beskrivs under kartläggningen.   

 

 



 Sida 10 (18) 

 

 

 

 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

2. Här beskriver förskolan hur vårdnadshavare har varit 
delaktiga i arbetet:  

• Vårdnadshavare är delaktiga på föräldramöten. De får planen via mail 

och den finns tillgänglig på förskolan.   

• När barnet startar på förskolan får familjen en tydlig introduktion om 

förskolans arbetssätt muntligt och skriftligt. Här ingår även samtal om 

förhållningssätt och definitioner av likabehandlingsarbetet. 

• Det finns formella och informella kontaktvägar. Föräldrarnas frågor 

uppmuntras och bemöts med respekt.  

• Vårdnadshavare får svara på Stockholm stads Förskole undersökning. 

Där finns en fråga om ”Jag upplever förskolan bemöter mig och mitt barn 

på ett respektfullt sätt” Resultatet kommer att analyseras på APT och tas 

upp på föräldramöte.  

• Föräldrarna får årets plan hemskickad via E-post och uppmuntras att 

komma med synpunkter. Planen finns tillgänglig på förskolan.  

3. Beskriv hur personalen varit delaktig i arbetet:  

•  All personal har varit delaktig i planen. Planen beslutades på 

planeringsdag i december 2018. 

Här beskriver förskolan hur informationen om planen 
sprids till barn, vårdnadshavare och personal:  

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida i Hitta Service. 

Planen delas ut två gånger per år via mail, dels vid inskrivning av barn i 

förskolan dels när den nya planen är tagen. Planen är en stående punkt på 

föräldramöte under höstterminen. Där kan vårdnadshavare diskutera och 

reflektera kring planen.      
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Ny litteratur på förskolan 

1. Förskolans kartläggning: 

 

Trygghetsvandingen med barnen visar:  

- Jag är rädd för att klämma mig i den där dörren  (ytterdörren) 

- Om kojan på gården: Den är mörk och läskig – jag brukar leka där fast 

det är läskigt. Det är spännande läskigt.  

- Jag tycker det är läskigt när man släcker lampan i djungelrummet men 

jag kan tända den själv.  

- Under Bockarna bruse bron är det lite mörkt. Då blir jag rädd och tittar 

ut.  
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Stegvis - valpen symboliserar den impulsive och snigel den eftertänksamma 

Analys av kartläggningen  

 
Barnen målar självporträtt 

 

1. Förskolans beskrivning och analys av 
kartläggningen: 

 Det ska finnas en beredskap hos all personal att kunna bemöta till 

exempel barnens tankar om olika familjekonstellationer, 

trosuppfattningar, kulturer och människors olikheter. 
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Vi behöver tillsammans reflektera i personalgruppen kring både bra och 

dåliga exempel på möten mellan människor.  

Kartläggningen visar att vi behöver arbeta vidare med belysningen på 

förskolan (inne och ute).  

I samverkan med vårdnadshavare visar det sig att de är trygga och nöjda 

med förskolans främjande och förebyggande arbete.   

All personalen är delaktig och engagerad i utvecklingsarbetet.  

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: http://www.do.se/framja-och-

atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ 

 

http://www.do.se/stodmaterial/forskola-skola-och-hogskola/nya-bestammelser-for-forskola-och-skola/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/
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Bild: Bamses kompisskola 

Förskolans förebyggande arbete beskrivs här:  

Att barnen kan använda ficklampor där det ät mörkt.  

• Lära barnen att det är bra att berätta om något. Det är inte samma sak 

som att skvallra. 

• Prata med barnen om bra och dåliga hemligheter.   

• Lära barn att säga ”jag tycker inte om det du gör och jag vill att du 

slutar”. 

• Vi jobbar aktivt med källkritik –såg du att Lisa/Pelle gjorde det eller 

trodde du att hen gjorde det? Vi läser en bok som heter ”Min hemliga 

farbror” som handlar om källkritik. Boken ger upphov till att saker kan 

uppfattas på olika sätt.  

• Man får se ut som man vill, tänka och känna vad man vill men man 

får inte göra någon annan illa.   

• Vi lär barnen säga nej och stopp!  

• Vi tar upp problem på samlingen. Skapar gemensamma regler 

tillsammans med barnen. Vi lyfter fram goda exempel och bra förebilder. 

Goda exempel kan sparas i barnens egen likabehandlingspärm.   

• Vi leker gruppstärkande lekar och lägger stort fokus på att lyssna på 

varandra. 

• Leken på förskolan ska präglas av att alla får vara med och ingen ska 

bli utesluten. Barn som behöver stöd för att komma in i leken får stöd till 

detta. 
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• I de planerade aktiviteterna på förskolan ges stora möjligheter till nya 

möten mellan barn som annars kanske inte skulle välja varandra. 

• Om vi misstänker att kränkningar sker för att få uppmärksamhet ger vi 

en tillsägning, sedan riktar vi all uppmärksamhet på den som drabbats. 

• De barn som kränker eller mobbar ska uppmuntras till ett positivt 

beteende och få höra att kränkande beteende inte accepteras. 

• Ta tag i situationen direkt. 

• Vad har hänt? Lyssna till de inblandade barnen - var neutral och 

saklig. 

• Vi informerar förskolechefen om händelsen (anmälan)  

• Föräldrar informeras om vad som har hänt och hur vi hanterat 

situationen. Sedan bestämmer vi tillsammans vilka eventuella åtgärder 

som ska vidtas. 

• Vi för anteckningar om en incident inträffar. 

• Vi anmäler incidenter som inträffar i IA och till förvaltningen på 

blankett 1.  

• Inbjudningar till barn från vårdnadshavare som exkluderar barn i en 

barngrupp får inte äga rum med förskolan som plattform.   

 

Mål 1: Köpa in barnböcker om funktionsvariationer och olika 
diskrimineringsgrunder 

Mål 2: En pärm om barnens eget arbete med likabehandling 

Mål 3: Förbättra belysningen på gården 

Arbetssätt: Kontakta bokförlag för förslag på nyutkommen 

litteratur i aktuellt ämne. 

Arbetssätt: Utveckla arbetet med barnens 
likabehandlingspärm tillsammans med barnen 

Arbetssätt: Ha kontakt med SISAB 
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Ny bok om likabehandlingsarbete 

Uppföljning: Januari 2019 

Ansvar/vem? Avdelningsansvariga 

När insatserna ska genomföras: Senast januari 2019 

1. 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 biträdande förskolechef eller 

förskolechef deltar. Mötet dokumenteras.  

Förskolechefen kontaktar avdelningschef på Förskoleavdelningen.  

Anmäla: anmälan görs eventuellt på blankett 1 som finns i 

Södermalms mallar (Anvisningar, mallar och listor).  

2. 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).  

3. 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.   
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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.   

4. Avsluta: Avslutningssamtal där alla berörda parter träffas för att 

komma överens om att t ex kränkningar har upphört och att ärendet 

kan avslutas.    

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

 

Förskolans svar: Nej 
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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 biträdande 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.    

 
Barnen målar självporträtt 


