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Plan mot diskriminering och 
kränkande behandling 2019 

INLEDNING  

Timmermansgårdens förskola 

 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla 

barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-

nedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck 

och ålder. Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering 

från och med 1 januari 2015.  

Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av  

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. 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 2014:958)   

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

deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling.  

o Läroplanen  

o Barnkonventionen 

o Stockholms stads förskoleprogram – framtidens förskola 

Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan 

som kommer i kontakt med barn skyldiga att arbeta målinriktat 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. 
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Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansvarar för tillsyn av 

bestämmelserna i diskrimineringslagen.  

Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling? 

Diskriminering  

Diskriminering är när personalen i förskolan på osakliga grunder 

behandlar ett 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 och ålder.  

Beskrivning av diskrimineringsgrunderna - deo  

Bristande tillgänglighet är också en grund för diskriminering sedan 1 

januari 2015.  Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga 

åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en 

jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.   

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 upplevelse. Förskolan ska alltid utreda om barnet blivit kränkt.  

Här tas hänsyn tas till barnens ålder. Det vanliga är att det inte är frågan 

om kränkande behandling men däremot snarast fråga om 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) 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/
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 mobbning (upprepade kränkningar i avsikt att tillfoga 

någon annan skada eller obehag) 

Förskolans främjande arbete 

Det bedrivs ett aktivt arbete för likabehandling utifrån gällande regler på 

förskolan.  

Medarbetare och biträdande förskolechef diskuterar och reflekterar kring 

arbetssätt, miljöer och aktiviteter regelbundet på förskolans 

arbetsplatsträffar varje månad. Biträdande förskolechef har tillsammans 

med medarbetare och förskolechef ansvar för att fortlöpande ta initiativ 

till kompetensutveckling av kunskap som handlar om likabehandling. Det 

handlar om utbildning som omfattar från två timmar till flera dagar. 

Kunskap hos medarbetarna om likabehandling och diskriminering är 

avgörande för en förskola där alla barn ges möjlighet att utvecklas, lära 

och leka utifrån sina personliga egenskaper och intressen.   

Vi pedagoger är aktivt närvarande i barnens lek och agerar direkt i de 

situationer som uppstår. Vi är tydliga med att våld eller kränkande 

behandling inte accepteras. Vi hjälper barnen att lösa konflikter genom att 

prata och lyssna på varandra. Vi uppmuntrar barnen att förklara och 

försöka förstå varandra. En grupp har ”gjort demokrati” genom röstning 

och använt sig av konkret material. Barnen har fått olika alternativ vid 

aktiviteter t.ex. Vid val av park att gå till och även vilka rum de vill vara i 

och vilken aktivitet de vill delta i .På avdelningen för de yngre barnen har 

de fått välja vilka namn projektgrupperna ska ha. 

På den yngre avdelningen har barnen lärt sig använda uttrycket stopp min 

kropp som ett sätt att markera gränsen för vad som är ens eget. På den 

äldre avdelningen har man inspirerats av detta arbete och jobbar idag med 

detta uttryck. Vi ser att barnen oftare använder detta utryck när de sätter 

gränser för andra barn.  

För att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och lära samt skapa en 

positiv självbild är det viktigt att de får känna att de kan och får lyckas. 

Därför är vi mer medvetna om att anpassa förväntningar på utifrån varje 

barns förutsättningar. Trygghetsvandingar sker varje vecka med de yngre 

barnen där de besöker Tumlaren för att bekanta sig med miljön, material 

och pedagoger. De äldre barnen har även gått igenom Tumlaren och visat 

på var de känner sig otrygga.  

Flerspråkighetsarbetet Vi har böcker på förskolan med olika språk för att 

synliggöra mångfalden. Vid de tillfällen som vi inte kan läsa så tittar vi på 

symbolerna och bilderna för att på så sätt synliggöra olika texter. Ibland 

använder vi oss av internet för att försöka hitta översättningar. Några barn 

har räknat på sitt andra modersmål både i samlingar och i vardagliga 
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situationer. Ofta är andra barn nyfikna på detta och vill vara med och 

härma. Detta har inte varit ett stående inslag utan skett mer spontant vid 

några tillfällen. Vi behöver arbeta mer aktivt med att synliggöra fler språk 

än svenska. Inköp har gjorts med mer litteratur på främmande språk under 

året, därigenom har vi fått en större variation av böcker. Biblioteksbesök 

kommer även ske regelbundet på alla avdelningar, där vi väljer ut böcker 

på andra språk. Medarbetare med annat modersmål än svenska 

uppmuntras till läsning på sitt modersmål.  

Dans och rörelse 

Vi har fortsatt vårt arbete med dans och rörelse i olika former. I 

Rörelserummet jobbar vi med dans och rörelse i tvärgrupper, där de får 

pröva på danser från olika delar av världen och röra sig till olika sorters 

musik. Barnen får pröva olika sorters dansstilar. Vi har även utökat arbetet 

med dans och rörelse under vardagen och har fortsatt samarbete med 

dansmuseet där äldre barnen har varit på återkommande besök. Där har de 

kommit i kontakt med danser från olika kulturer och tidsepoker. Där visar 

de även hur danser utvecklas genom att uttryck från olika delar av världen 

blandas. 

I dans och rytmikaktiviteterna får barnen ofta imitera en vuxen men också 

själva leda dansen så att barngruppens olikheter lyfts fram och värdesätts. 

Något vi även gör är att ha barnen i tvärgrupper där barnen får utöva yoga 

och göra massagesagor i par. De yngre barnen har jobbat med Mindfullnes 

och Miniröris. 

Mäta fysisk styrka   

En del barn leker mycket våldslekar där det går ut på att med sin fysiska 

kapacitet vinna över motståndaren. Ofta går de in i roller som superhjältar 

av olika slag. Vi för en diskussion om hur vi som pedagoger skall förhålla 

oss till dessa lekar. Vi arbetar med fylla i teckningar med motiv av 

bekanta superhjältar i normbrytande aktiviteter (superman bakar kakor, 

Spiderman vyssjar barn, Batman sitter i en rullstol med ett barn i handen) 

vi har erbjudit dessa utan att kommentera det normbrytande i motiven och 

barnen har under terminen arbetat med dessa teckningar i det vardagliga 

skapandet. Personalgruppen har inte noterat några speciella kommentarer 

från barn angående dessa teckningar. På förskolan har vi berättat storys 

om Ironmen som använder list istället för våld och bekämpar Ariel en 

kvinnlig superman. På detta sätt motarbetas stereotypiska roller.   Vi 

behöver utveckla arbetet genom att ge barnen bra metoder att mäta fysisk 

styrka, att det inte är viktigt att vara bäst först, utan att det är ok att även 

förlora och vara sist ibland. Vi behöver arbeta med att minska situationer 

som leder till ”onödiga” konflikter. Med onödiga konflikter menar vi vid 

t.ex. övergångar, då det är för många barn på samma plats både i köer 
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eller för många barn i samma utrymme. Hur gör vi detta? Genom att vara 

en närvarande pedagog och diskutera med barnen. Dela upp barnen i 

mindre grupper och göra olika aktiviteter, lära barnen att visa hänsyn och 

turas om. 

Majoriteten av medarbetare har varit på föreläsning kring våldspreventivt 

arbete vilket har aktualiserat diskussioner om barns våldsamma lekar.  

Barn, vårdnadshavare och personals delaktighet   

Barnens delaktighet 

Barn är delaktiga i arbetet med likabehandling genom samtal och 

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

och möten, och det är situationer i vardagen där vuxna och barn kan 

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

och delaktiga. Barnen är med och beslutar kring innehåll i projektarbetet. 

Vi har påbörjat ett arbete med Kompissolen där vi diskuterar kring hur 

barn och vuxna ska vara mot varandra och vad en bra kompis är för något. 

Gemensamt ser barn och vuxna till att det är ordning och reda dagligen. 

På fredagar städar vi undan allt sparat material, byggen m.m. Tillsammans 

lär vi oss att respektera miljön. 

Vårdnadshavares delaktighet 

Föräldrar erbjuds utvecklingssamtal och ett kickoffsamtal en gång per år, 

på samtalen för man en dialog om hur barnet tillsammans med andra barn 

och vuxna utvecklar sina förmågor att sätta sig in i sin egen och andras 

situation med utgångspunkt i det som likabehandling står för. Föräldrar 

bedömer arbetet en gång varje år i en enkät – Brukarundersökningen 

På föräldraråd har vi informerat om och diskuterat vårt 

likbehandlingsarbete vid flera tillfällen. Vi har haft föräldramöten där vi 

beskriver vår verksamhet och där föräldrar får komma med frågor.  

Personalens delaktighet 

Flera medarbetare har gått och går flerspråkighetsutbildning för att öka 

kunskaperna om och få fler verktyg för hur vi på förskolan kan jobba med 

mångfald och etnicitet i verksamheten. Några medarbetare har gått och 

går kurs i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation, för att kunna förstärka och utöka det språkliga arbetet på 

förskolan. Dokumentation av teckenspråk finns även på förskolans 

väggar.  

Kommunikation 

Likabehandlingsplanen finns på Stockholms stads hemsida, 

Likabehandlingsplanen ska spridas i möten med barnen och personalen, 

på föräldramöten och föräldraråd. 
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Utvärdering av föregående års plan 

Vi har varit uppmärksamma på hur alla barn och vuxna beter sig i 

verksamheten. Personalens förhållningssätt har diskuteras och vi har tagit 

beslut om hur vi gör och säger i vardagen.  

Kartläggning  

Två pedagoger har plockat ut målen från förra årets plan. Alla 

medarbetare på förskolan har fått ett dokument med alla mål. De har 

sedan fått två veckor på sig att läsa igenom detta och bidra med 

kommentarer och beskrivning av verksamheten. Pedagogerna har tagit del 

av och läst igenom Likabehandlingsplanen och gett sina synpunkter under 

APT möte då vi diskuterat i grupp.  

Sexuell läggning 

Vi använder oss av böcker som ger olika bilder av familjer. På de äldre 

och de yngre barnens avdelning finns det en Bibliotekshörna där barn och 

vårdnadshavare kan låna hem böcker av olika slag och där det finns 

böcker som speglar olika familjer.  ”Bibliotek på avdelningen-alla 

föräldrar och barn får tillgång till normkreativ litteratur”. 

Alla medarbetare förvissar sig fortfarande om att säga familjelek och 

pratar om vem som hämtar dig inte” hämtar mamma eller pappa” då det 

reproducerar en norm som kan vara exkluderande. Dels normen om 

heterosexuella parrelationer men även normen att närstående alltid är en 

mamma eller en pappa.  

”Föräldrar har berättat för mig att deras barn säger att man kan ha två 

flickor eller två pojkar som föräldrar. Vi har läst böcker från olika 

förlaget som belyser olika familjebildningar”  

På den yngre avdelningen används fortfarande ”här är jag böckerna”. Det 

är en personlig mapp över varje barns intressen och familj som finns 

tillgänglig för alla barn på avdelningen. Barnen har tillsammans med 

föräldrar skapat dessa och utgått från vilka som står barnet nära. Barnen 

tittar ofta i dessa både enskilt och tillsamman med kompisar och pekar och 

eller berättar både för andra barn och för pedagoger. Barnen hämtar och 

tittar både i sin egen och i andra barns mappar. 

”Under rubriken min familj finns bilder på mammor, pappa, morbror, 

faster syskon vilket synliggör olika sorters familjer” 

”Vid bokläsning förs boksamtal: ”Måste man ha en mamma? Kan man ha 

två? Kan pojkar ha kort hår, rosa kläder, kan flickor ha byxor? Vem 

bestämmer det. Varför sitter man i rullstol. Böckerna ger upphov till olika 

diskussioner” 

”Jag upplever att vi väljer böcker att både låna och köpa in med större 

medvetenhet kring familjebilder och att vi bemödar oss med att försöka 

skapa en variation” 
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När det uppkommer diskussioner kring familjebildningar tar vi som 

pedagog vara på dessa och  

”Vi tittar på bilder inne i drama som visar olika familjekonstellationer. 

Ett barn frågar vad det är på bilderna. Ett annat barn svara ”Ett barn 

och en pappa och en till pappa. Två pappor” de andra barnen bekräftar 

det som det andra barnet sagt. Inga kommentarer om att ha två pappor 

framkommer. Barnen på Timmermansgården möter litteratur, bilder och 

diskussioner där olika familjekonstellationer lyfts fram och är lika mycket 

värda”. 

Funktionsnedsättning 

Både på de yngre och de äldre barnens avdelning finns det figurer som har 

andra funktioner än gående. Exempel: Rullstolsburna, figurer med 

kryckor, käppar eller blidkäpp. ”På AGT har vi pratat om figurerna och 

utifrån observationer har vi upplevelsen att barnen leker med dessa 

figurer förbehållslöst. De kommenterar inte funktionsvariationen på något 

speciellt sätt” Det finns pussel med motiv som visar personer med 

funktionsvariation som barnen ofta använder. Litteraturöversikten på 

förskolan visar att det fortfarande finns för få böcker som framställer 

personer med olika funktionsvariationer. Vi behöver uppmärksamma 

biblioteken mer att de behöver köpa in litteratur som synliggör olika 

funktioner och ha funktionsvariation mer i beaktande när vi väljer böcker. 

Inköp har gjorts av sådan litteratur under året, men det behövs ännu fler 

böcker i detta ämne.   

”Funktionsvariation tycker jag är ett bra ord” 

I början av läsåret så diskuterade vi hur vi kunde beröra blindskrift. Vi 

fick material med punktskrift och började föra diskussioner om hur vi 

kunde ta upp detta med barnen. Tyvärr stannade detta arbete vid just 

diskussioner. Under samtalen så pratade medarbetar om hur man kunde 

arbetat med funktionsvariationen icke seende utan att det blir ett 

exotifierande och främst en spännande upplevelse.  

Vi har fört diskussioner kring tillgängligheten för en person som använder 

rullstol på gården. Det finns inget direkt hinder men gården är kuperad 

vilket kan vara problematiskt om man vill röra sig fritt med en rullstol.  

Kön 

Vi upplever att alla barn använder alla rum oavsett kön. Vi på förskolan 

har organiserat så att vi får ta del av de olika rummen varje vecka och vi 

dokumenterar så att alla barn får ta del av olika aktiviteter.  

Vi har gett barnen möjlighet att oavsett kön anta olika roller. 

”Dans och rörelse: Barnen har prövat olika sätt att uttrycka sig genom 

yoga, massagesagor och dans ,de får flera sätt att utrycka sig på och 
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uppleva.  Barnen övar samarbete, tar fint i varandra, frågar om lov och 

hjälper varandra”. 

De miljöer och de material vi erbjuder barnen bygger på deras intressen 

och inte medarbetares föreställningar om kön. Exempel: Vi har rum för 

utklädning och rolleksskapande där olika kläder och tyger blandas. Vi 

märker att barnen använder dessa och att pojkar ibland väljer att klä sig i 

kjolar och prinsesskläder. ”I dramarummet leker barnen i olika 

familjekonstellationer. Roller tilldelas och tas där mammor, pappor, 

syskon är flera. 

Utifrån observationer har vi upptäckt att det är vanligare att de yngre 

barnen klär ut sig i ”könsöverskridande” kläder än de äldre.” På vår 

avdelning så har vi sjungit och pratat mycket om frost. I Manilla(ett rum 

på de yngre barnens avdelning där det finns utklädningskläder och stora 

speglar) ser vi att både pojkar och flickor vill klä ut sig i kjolar och 

många gånger går in i rollen som Elsa”. 

I det muntliga berättandet är vi också medvetna om att variera. 

”Många av de äldre barnen har vid återkommande tillfällen lyssnat på 

historien om kriminalinspektör Eva. I dessa krim-historier så är det en 

blandning av kön och ålder på gärningsmän och poliser. Den stående 

huvudkaraktären är en kvinna som är icketraditionell i sina egenskaper. 

Barnen reagerar inte på att det är en kvinna utan lyssnar. För ett par år 

sedan så kom det fram från något barn att den tyckte det var synd att Eva 

var en tjej. Det har inte framkommit några sådana kommentarer under 

detta år.” 

Barnen tar intryck av det vi väljer att läsa  

”Föräldrar har sagt att barnen hemma säger att tjejer också kan vara 

pirater. Jag har medvetet valt att vid flera tillfällen läsa en bok om ett 

piratskepp där det finns flera huvudrollsinnehavare och där alla pirater 

är flickor.” 

”Vi har jobbat mycket med konfliktlösning, samtal, dans yoga, 

flerspråkighet, olika sätt att se på styrka, bilder på olika 

familjebildningar. Bra med kompetensutveckling i flerspråkighet”.  

Religion eller annan trosuppfattning  

Vi kommer arbeta med den Mångkulturella almanackan och 

uppmärksamma olika etniciteter och religioner genom att synliggöra detta 

med olika bilder och uppmärksamma några olika mångkulturella dagar.  
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Analys av kartläggningen   

Utifrån utvärdering av Likabehandlingsplanen 2018 och kartläggningen 

har vi kommit fram till att förskolans mål för 2019.  

Förskolans mål för 2019  

Mål:  

 Målet är samsyn mellan pedagoger kring arbetssätt och förhållningssätt. 

Ge barn alternativ till lek som innehåller våld och alternativ till hård och 

hotfull kommunikation. 

Att alla barn får många och regelbundna tillfällen att uttrycka sig i dans, 

rytmik och rörelse på olika sätt och där alla sorters uttryck är lika mycket 

värda.  

Att vi i arbetet med dans och rörelse motverkar könsstereotypa 

uttrycksformer genom att ge barnen en mångfald av uttryckssätt 

Att synliggöra olika familjebilder så alla barn kan uppleva att just deras 

familj syns på olika sätt. 

Arbetssätt: Miljöer och aktiviteter som beskrivs under främjande arbete 

Uppföljning: Uppföljning på de månatliga APT. 

Ansvar: Alla medarbetare. Den här likabehandlingsplanen kommer att 

revideras februari 2020. 

När insatserna ska genomföras: I pågående verksamhet med stöd av 

biträdande förskolechef  

Förebyggande arbete 

Personalen har inte upptäckt någon strukturell diskriminering eller risk för 

kränkande behandling i förskolans miljöer eller de aktiviteter som barnen 

deltagit i.  

Det har inte gjorts någon anmälan på förskolan kopplat till 

diskrimineringsgrunderna, trakasserier eller kränkande behandling under 

år 2018.  
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Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

Upptäcka/utreda/Åtgärda 

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.   

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.    
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Södermalms stadsdelsförvaltning 

Förskoleavdelningen 

Medborgarplatsen 25 

Box 4270, 102 66 Stockholm 

Växel 08-508 12 000 

stockholm.se 

 

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.    

 

 


