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Ambitionsförklaring!

Kunskap

Vägledning

Intresse

Kontakter
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Program

• Inledning
• AML
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• MBL/Samverkan
• Anställningen
• Arbetstidslagen/avtal
• Semester o andra ledigheter
• Jämställdhet o diskriminering
• Avslutning
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Arbetsmiljö- helhetssyn & samspel 

MTO

• Människor är olika

• Tekniken ska avlasta människan

• Organisationen ger förutsättningarna

•

• Om man 

är mycket stark 

måste man 

• vara 

mycket snäll!



Att balansera tillvaron

(www.cirkor.se, foto Mattias Edwall)
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AML kapitel 1 – Lagens ändamål och tillämpningsområde

•1§ Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

•Att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

2§ Denna lag gäller varje verksamhet 

i vilken arbetstagare utför arbete för 

en arbetsgivares räkning.



God arbetsmiljö 

ger god ekonomi

•”Företagets viktigaste kapital sitter mellan öronen på medarbetarna. 

•Det kapitalet måste vårdas för att inte förstöras.

•En stressad hjärna kan inte samarbeta, vara kreativ och hitta nya lösningar. 

•Dessutom har alla hjärnor fötter som kan traska iväg till konkurrenterna.”

• Lennart Levi

• professor emeritus Karolinska Institutet



AML kapitel 3, 2-3§ - Arbetsgivarens ansvar

•Vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga 

ohälsa eller olycksfall

•Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

•Anlita företagshälsovården eller annan sakkunnig 

vid behov

•Instruera och informera medarbetare

•Utreda ohälsa, olycksfall & allvarliga tillbud

•Underrätta Arbetsmiljöverket om dödsfall, svårare 

personskada eller allvarliga tillbud

•Organisera rehabiliterings- och 

Arbetsgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten



AML kapitel 3, 4§ - Arbetstagarens ansvar

•Medverka i arbetsmiljöarbetet

•Följa föreskrifter

•Delta i genomförandet av åtgärder

•Använda skyddsanordningar och   

• personlig skyddsutrustning

•Påtala fel och brister

•Medverka till egen rehabilitering

Alla har en skyldighet att bidra till en god arbetsmiljö, 

eget ansvar!



Roller och aktörer

Arbetsgivare

Förebygga och utveckla 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Instruera, informera           

Skyddskommitté     
Policyfrågor

Medarbetare        
Följa lagstiftningen      

Använda skyddsutrustning
Medverka

Skyddsombud

Påtryckare          
Resursperson

Arbetsmiljöverket
Tillsyn

Kontroll

Företagshälsovården
Rådgivande
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Politisk

ledning

Chef

Medarbetare

Chef

Medarbetare

Chef

Medarbetare

Fördelning av 

Arbetsmiljöuppgifter
Förutsätter

•Resurser

•Befogenheter

•Arbetsmiljökompetens

Arbetsmiljöansvar

Möjligt att

returnera

Arbetsmiljöansvar
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Åtgärda

ohälsa

Förebygga

ohälsa

Främja

hälsa

Rehabilitering

Insatser för
sjukskrivna

Rehabiliterings-

process

Tidiga 

signaler på 

ohälsa

Riskbedömning
Hälsofrämjande 

arbetsplats

Systematiskt 

arbetsmiljöarbete

Friskvård

Arbetsmiljö-
policy/riktlinjer
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Hur jobbar vi proaktivt 

med vår arbetsmiljö?
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Närvarande, tillitsfullt 
och engagerat 

ledarskap

Delaktighet och 
påverkansmöjligheter

Välutvecklad 
kommunikation och 

feedback

Väl fungerande 
systematiskt 

arbetsmiljöarbete i 
vardagen

Väl fungerande 
rehabiliteringsarbete

för kort och 
långtidssjukfrånvaro

Rättvis och 
transparent 
organisation

Kompetensutveckling
hela karriären och 

möjlighet till byte av 
arbetsuppgifter

Prioritering av 
arbetsuppgifter vid hög 

arbetsbelastning

Friskfaktorerna – kännetecknar en långsiktigt frisk organisation



Systematiskt arbetsmiljöarbete
naturlig del av verksamheten

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

• Ska samordnas med verksamhetens styrning 

• Personer som ansvarar för verksamheten ska också ha ansvar 

för arbetsmiljön

• Om arbetsmiljöarbetet sker utanför den dagliga verksamheten blir 

det en onödigt tung och svårstyrd sidovagn 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf


Arbetsmiljöpolicy Uppföljning

Sam-
verkan

Rutiner
Fördel-
ning av 

uppgifter

Kunskap
och 

kompeten
s

Undersök arbetsmiljön

Utred olyckor, 
ohälsa och tillbud

Genomför åtgärder

Bedöm riskerna

Handlingsplan

Kontrollera 
åtgärderna

B
ä
ttre

 a
rb

e
ts

m
iljö

https://www.youtube.com/watch?v=QXlxZK2wGNs


SAM - Arbetsmiljö i vardagen

•1) Undersöka arbetsförhållandena

• Kartlägga läget, arbetsmiljöronder, enkäter, 

• samtal, mätningar

•2) Riskbedöma resultatet av undersökningen: 

• Finns det risker för ohälsa? Hur allvarliga? 

• Dokumentera

•3) Utifrån riskbedömningen: Genomföra relevanta åtgärder 

• Skriva handlingsplan över det som inte kan göras genast: 

• Vad, vem och när



Samverkansgrupp/skyddskommitté

•Ett rådgivande organ till 

arbetsgivaren



Samverkansavtalet bygger på

• FAS 05  eller

• Avtal om samverkan och 

arbetsmiljö (nov 2017)

• AML (Arbetsmiljölagen)

• FML (Förtroendemannalagen)

• MBL (Medbestämmandelagen)



AML kapitel 6 - samverkan

•Skyddsombud (arbetsmiljöombud) >5 anställda

•Huvudskyddsombud vid flera skyddsombud

•Skyddskommitté vid >50 anställda



AML kapitel 6, 4-7§§ Skyddsombudet

Uppgifter

• Företräda medarbetare i arbetsmiljöfrågor 

inom skyddsområdet

• Vaka över att arbetsgivaren uppfyller 

kraven i AML

• Delta i planering av förändringar:

• Arbetsorganisation, lokaler, ny teknik

• Delaktig i riskbedömningar

• Delta vid upprättande av handlingsplaner i 

SAM

Rättigheter

• Få utbildning för uppdraget

• Få tid för uppdraget (i dialog)

• Ta del av handlingar och info som behövs 

för skyddsombudets verksamhet

• Inte få försämrade arbetsförhållande pga 

sitt uppdrag

• Rätt att avbryta arbetet vid omedelbar och 

allvarlig fara för liv eller hälsa 7§

• Begära undersökning och göra framställan 

till Arbetsmiljöverket enligt 6 kap 6a§

• Få frågor behandlade i skyddskommittén



Vad gör skyddskommittén (samverkansgruppen)?

Behandlar frågor som t ex:

• Företagshälsovård

• Handlingsplaner i SAM

• Användning av kemikalier

• Info/utb arbetsmiljö

• Arbetsanpassning och rehabilitering

• Planering av förändrade lokaler, 

arbetsprocesser/metoder och 

arbetsorganisation



Vilka arbetsmiljöfrågor är aktuella i din verksamhet ?
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lagar

rutiner

dokument

paragrafer
relationer

attityder

engagemang

värdegrund



Organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Tre områden i fokus:

• Arbetsbelastning

• Arbetstidens förläggning

• Kränkande särbehandling

Precisering av SAM

Fokus på förebyggande och främjande 

arbete

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

https://intra.regionhalland.se/min-anstallning/inflytande-och-delaktighet/Documents/AFS 2015 4 Informationsmaterial APT.pptx


Den organisatoriska arbetsmiljön

• ledning och styrning 

• kommunikation

• delaktighet, handlingsutrymme

• fördelning av arbetsuppgifter och 

• krav, resurser och ansvar

Den sociala arbetsmiljön

• socialt samspel 

• samarbete

• socialt stöd från chefer och 

medarbetare

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö?



Tydlighet

• Det innebär att var och en har klart för sig vem som gör vad på 

arbetsplatsen. 

• Tänk på att ett otydligt arbetsinnehåll är en grogrund för konflikter 

och stress, samtidigt som det påverkar verksamhetens resultat.



Psykiskt påfrestande arbete

• Det innebär att kartlägga vilka arbetsuppgifter som är psykiskt 

påfrestande, skapa rutiner för att hantera dessa.

• Tänk på att det är viktigt att skapa förutsättningar för dialog  om 

särskilt påfrestande arbetsförhållanden.



Balans i praktiken?

• Tydliggöra vilket resultat/mål som ska uppnås med arbetet 

• Vad är en förväntad arbetsinsats som är  tillräckligt bra? 

• Dokumentera vad som ska prioriteras om man är för få eller om tiden 

inte räcker till?

• Vem vänder man sig till för att få hjälp och stöd?



Arbetstid

Arbetsgivaren ska förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa.

• Det innebär att skapa goda möjligheter till återhämtning, både mentalt

och fysiskt. Både under arbetsdagen och mellan arbetspass.

• Brister i återhämning och sömn påverkar koncentration, omdöme och innebär risker för 

felhandlingar och olyckor 

• Tänk på att värna om fritid för återhämtning. Vad innebär det att ”vara tillgänglig”? Vilka 

gränser finns för när och hur ofta man kan bli kontaktad, och för vad?



Vad är kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling – 1:a nivån av utsatthet

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett 

kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2015:4)

Exempel: undanhållande av information, förtal, utfrysning,

medvetna förolämpningar eller mobbning. 

Mobbning – 2:a nivån för utsatthet: 

systematiska och upprepade handlingar över tid, 

leder till makt- och hjälplöshet  

Allvarlig mobbning – 3:e nivån för utsatthet: 

eskalerande och långvarigt
(begrepp inom arbetsmiljöforskningen)



Hantera kränkande särbehandling

• Vart vänder jag mig att det förekommer?

• Vad händer med informationen – och vad ska mottagaren göra?

• Hur, och var, får de utsatta snabb hjälp?

• Alla på arbetsplatsen ska känna till dessa rutiner

Tänk på att ingripa snabbt för att hjälpa utsatta.

Vid behov - anlita företagshälsovård eller andra opartiska resurser. 

Hur arbetar vi på arbetsplatsen med att förebygga kränkande 

särbehandling?



På arbetsplatsen ska man…

• Tydliggöra vilket resultat/mål som ska uppnås med arbetet 

• Tydliggöra arbetsinnehåll och prioriteringsprinciper

• Identifiera om det förekommer psykisk påfrestning 

• Bedöma risker kopplade till arbetstid

• Tydliggöra hur rutinen för kränkande särbehandling ska 

hanteras 



Arbetsmiljöarbetet sker i vardagen - hela tiden 

– men vissa fasta aktiviteter finns

APT

Medarbetarsamtal

Arbetsmiljörond

Riskbedömning

Medarbetarundersökning

Samverkansgrupp

Kartläggningar



Bakgrund – Arbetsrätten i Sverige

• Decemberkompromissen 1906

• 1970-talet

• EU-inträdet 1995
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Arbetsrättssystemets nivåer
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EU-direktiv

Svensk lag

Centrala kollektivavtal

Lokala kollektivavtal

Enskilda anställningsavtal



Arbetsrätt/Avtal

•Allmänna Bestämmelser (AB)

•Lag om offentlig anställning 

(LOA)

•Arbetsmiljölagen (AML)

•Lag om anställningsskydd (LAS)

•Lag om allmän försäkring

•Ledighetslagar

•Samverkansavtal

•Medbestämmandelagen (MBL)

•Arbetstidslagen (ATL)

•Diskrimineringslag

• Lag om facklig      

förtroendeman (FML) 

• Lag om sjuklön

• Pensionsavtal

• Försäkringsavtal

• Bil o traktamentsavtal

• HÖK x 6

• Beredskapsavtal (BEA)

• BAL (arbetslivsintro)

• PAN (pers ass/anhörigv)

• RiB (räddningstj i bea)

• Specialbestämmelser 

m.m.
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Medbestämmande

• Samverkan

• Förhandling (MBL)

39



Medbestämmande – Förhandling 

(MBL)

MBL

-Föreningsrätt

-Förhandlingsrätt

-Rätt till information

-Kollektivavtal
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Anställningsavtalet

• Allmänna bestämmelser

• Lagen om anställningsskydd (LAS)
- Anställning tillsvidare

- Anställning viss tid

(2:5 = konvertering från vik till tillsvidare)

- Timanställning
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AB § 4 Anställningsform

• provanställning 6 mån 

• tidsbegränsade chefsförordnanden

• egentligt vikariat

• allmän visstidsanställning

• säsongsarbete

• ålderspensionär (67 år)

42



Vad innebär det att vara anställd?

Att:

• utföra arbete

• följa ordningsregler

• följa arbetsmiljöregler (AML 3kap.4§1st)

• samverka och samarbeta

• vara lojal mot arbetsgivaren

• följa allmänna åligganden
43



AB § 6 Allmänna åligganden

•Vikariera

•Byta schema

•Förskjuta arbetstiden

•Arbeta över

•Fullgöra jour och beredskap

•Förflyttas
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Vad innebär det att vara anställd, forts.?

Ha tystnadsplikt

Respektera sekretess



Bikupa 

• Vad ser du för utmaningar som chef kring rättigheter och 

skyldigheter för alla medarbetare?



Anställningens upphörande

• Uppsägning

• Avsked

• Pension
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Uppsägning

• Arbetsbrist

- driftsinskränkning

- omorganisation etc.

• Personliga förhållanden

- olovlig frånvaro

- ordervägran

- misskötsamhet etc.

- arbetsförmåga

- m.m.

Enskild händelse eller upprepade 

förseelser

Tvåmånadersregel
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Omplaceringsskyldighet

• Saklig grund för uppsägning måste 

finnas

• Föregås av omplaceringsutredning

49



Företrädesrätt /LAS

• Uppsägning p.g.a. arbetsbrist

• Nio månader + en månad

• Deltidsregeln
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Företrädesrätt forts.

- Företrädesrätt om arbetstagaren varit anställd 12 

mån under de 3 senaste åren

- Vikariat och allmän visstid hos arbetsgivaren räknas.

- Arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer för 

den nya anställningen.
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Avsked

• Grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren

• Har begått misshandel på arbetsplatsen, stulit eller 
förskingrat hos arbetsgivaren och brottet inte bedöms som 
ringa 

• Onykterhet i tjänsten

• Misskötsamhet

• Tvåmånadersregel

• Skriftligt o överlämnas personligen
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Arbetstid/Arbetstidslagen 

Vad är arbetstid enligt arbetstidslagen?

Arbetstid är:

• ordinarie arbetstid

• jourtid

• övertid

• mertid 

Arbetstid är inte:

• beredskap

• resor mellan bostaden och 

arbetet



Ordinarie arbetstid/Övertid/Mertid

• Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 

timmar/vecka

• Övertid = sådan arbetstid som överstiger ordinarie 

arbetstid och jourtid

• Mertid = sådan arbetstid som vid deltidsanställning 

överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid och 

jourtid enligt anställningsavtalet
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Den sammanlagda arbetstiden

• Den sammanlagda arbetstiden under varje period 

om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i 

genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 

fyra månader

( 48-timmarsregeln )
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Dygnsvila, grundregel enl. ATL

• Alla arbetstagare skall ha minst 11 timmars sammanhängande 
ledighet under varje period om 24 timmar = dygnsvila

• 24-timmars perioden kan omfatta vilken period som helst under 
kalenderdygnet

• Dygnsvilan behöver inte infalla regelbundet utan kan placeras 
omväxlande i början och i slutet av dygnet



Nattarbete

• Arbetstiden för nattarbetande får 

under varje period om 24 timmar inte 

överstiga 8 timmar i genomsnitt under 

en beräkningsperiod om högst 4 

månader
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Veckovila

• Arbetstagare skall ha minst 36 

timmars sammanhängande ledighet 

under varje period om 7 dagar 

(veckovila)

• Man kan inte ha veckovila samtidigt 

med jourtjänstgöring eller beredskap
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Veckovila 

• Veckovilan behöver inte infalla regelbundet 

utan kan placeras omväxlande i början och i 

slutet av sjudagarsperioden

• Ledigheterna för två perioder kan därför 

sammanföras kring ett veckoskifte, vilket gör 

det möjligt att anpassa veckovilan till 

beredskapstjänstgöring
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Rast – Måltidsuppehåll – Paus

• Vad är rast?

• Vad är måltidsuppehåll? 

• Vad är paus?



AB § 20 Övertid

Fyllnadslön 120 % 

Enkel övertid 180 % 

Kvalificerad övertid 240 % 

Ska vara beordrad på förhand 



AB § 27 Semester

- 39 år     = 25 dagar

40- 49 år = 31 dagar

50- 67 år = 32 dagar



Semester forts.

• Huvudsemesterperiod, fyra veckor ledigt 

under juni-augusti (får utsträckas till maj-

september efter förhandling).

• Behöver inte vara sammanhängande

• Tydlighet ang. vad som är huvudsemester
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AB § 27 Semester, timsemester

• Ledighet del av dag

• Årets betalda semesterdagar som överstiger 25

• Sparade semesterdagar över 25

• Tänk på att semester beräknas per kalenderår

• Omvandling av årets dagar skall begäras 

innevarande år
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Föräldraledighet,

havandeskapsledighet

• Omplacering

• Tidigast från 60:e dagen före 

beräknad nedkomst

• Minst 1/4 ledighet



Föräldraledighet

• Fem former av föräldraledighet 

• Hel ledighet samband med barns födelse och för amning

• Hel ledighet tills barnet blivit 18 månader eller för tid 

därefter då hel föräldrapenning utbetalas

• Förkortning av arbetstiden 1/4, 1/2, 3/4 eller 1/8 då 

föräldrapenning i motsvarande utsträckning utbetalas

• Förkortning av normalarbetstiden med upp till 1/4 tills 

barnet fyllt 8 år eller gått ut första klass* OBS!

• Ledighet med tillfällig föräldrapenning (vab)
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Föräldraledighet forts.

• Anmäla ledigheten tre månader i förväg 

eller så snart som möjligt

• Rätt att återuppta sitt arbete inom 1 månad

• Högst tre perioder per kalenderår

(gäller ej VAB)
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Bikupa

• Vad ser du för utmaning som chef i förhållandet semester 

kontra föräldraledighet och andra ledigheter?



Studieledighet

• Planmässig

• Ag har rätt att uppskjuta

• At har rätt att återgå/avbryta, inom 

14 dagar resp. 1 månad
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Annan ledighet

•Offentligt uppdrag

•Förtroendemannauppdrag åt 

arbetsgivaren = bibehållen lön

•Lag om rätt till ledighet för att 

bedriva näringsverksamhet

•Viss tjänstgöring inom försvaret

•Lag om rätt till ledighet av trängande 

familjeskäl

•AB, enskild angelägenhet -

bibehållen lön högst 10 arbetsdagar 

per kalenderår - synnerliga skäl -

nära anhörig

•AB §13 mom. 2 -

kompensationsledighet för annandag 

pingst då 6 juni infaller på en lördag 

eller söndag

•Lag om rätt till ledighet för att pga 

sjukdom pröva på annat arbete

•Lag om rätt till ledighet för vissa 

föreningsuppdrag inom skolan

•Lag om rätt till svenskundervisning 

för invandrare

•Lag om rätt till ledighet för 

närståendevård

•Lag om rätt till studieledighet
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Lagstiftning jämställdhet 

och jämlikhet

”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla    

människors lika värde och för den enskilda människans  

frihet och värdighet.” 

- Respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

(Regeringsformen)



Diskrimineringslagens grunder

•Kön 
•Könsöverskridande identitet eller uttryck 
•Etnisk tillhörighet 
•Religion eller annan trosuppfattning 
•Funktionsnedsättning
•Sexuell läggning 
•Ålder 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på 
andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett...



Förbud mot trakasserier – vad är det?

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 

samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder

(Diskrimineringslagen)



4 § I denna lag avses med 

diskriminering...

1. direkt diskriminering
2. indirekt diskriminering
3. bristande tillgänglighet
4. trakasserier
5. sexuella trakasserier
6. instruktioner att diskriminera 



Kompetenta 
och 

engagerade 
medarbetare

Hälsosam 
arbetsplats

Kreativitet

Attraktiv 
arbetsgivare nöjda 

invånare med 
god hälsa

Hållbar 
utveckling

Varför är det viktigt att arbeta med 

jämställdhets- och 

jämlikhetsfrågor?



The Surprising Power of Simply Asking Coworkers

How They’re Doing Artikel, Harvard Business Review, 2019-02-28

Underskattat med hövlighet på jobbet
utdrag ur Arbetsliv 2018-02-01

☺ sjukfrånvaron minskade med 38 procent

☺ stressrelaterade problem minskade

☺ utmattning och cynism minskade

Framgångsfaktor 

Varför: ”Människor vill känna sig trygga på jobbet” –ohövlighet kan uppfattas som direkta hot och skapar 

otrygghet. 

Hur: Skapa tydlighet kring vilka beteenden som är önskvärda, eller oönskade, i organisationen, och 

beskriv konsekvenserna när en medarbetare inte följer dem. 

Värdeord grunden, men de måste konkretiseras i beteenden – det är det som gör skillnad! 

☺ relationerna förbättrades 

☺ arbetsglädjen ökade 

☺ engagemanget ökade

https://intra.regionhalland.se/var-organisation/omvarorganisation/Värdegrund/verktygslada/ovningar/Sidor/default.aspx


Vi behöver hjälpas åt att navigera rätt i 

arbetsvardagen

Under ytan på jobbet

http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/aktiva-atgarder-arbetsgivare/


MAKTORDNINGARS SAMSPEL

KÖNSNORM

IDENTITETSNORM                     

HETERONORM

VITHETSNORM     

SEKULÄR NORM

FUNKTIONSNORM 

ÅLDERSNORM

KLASSNORM

TVÅSAMHETSNORM



Nationellt jämställdhetspolitiskt 

mål

 Vad behöver var och en för att ha 

makt att forma samhället och sitt 

liv?

 När har en person mycket makt?

Kvinnor och män, flickor och pojkar 

ska ha samma makt att forma samhället 

och sina egna liv.



Vem har ansvaret?

Alla medarbetare har ansvar att 
följa riktlinjer och att bidra till 

en jämställd och jämlik verksamhet. 

•Arbetsgivaren har enligt diskrimineringslagen 

huvudansvaret för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

• Förvaltningarna ansvarar för att konkretisera, följa 
upp och redovisa mål och åtgärder inom sitt 
verksamhetsområde.

• Samtliga chefer ska se till att jämställdhet och jämlikhet 

får genomslag i det egna ansvarsområdet 

och att samtliga medarbetare känner till  

riktlinjer och förvaltningens plan.



Ramverk för likabehandlingsarbetet

• Arbetsförhållanden

• Bestämmelser och praxis om löner och 

andra anställningsvillkor

• Rekrytering och befordran

• Utbildning och övrig kompetensutveckling

• Möjligheter att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap

Förebyggande och 

främjande



Olikheter är en styrka

Icke-diskriminering & rättighetsperspektiv  i beslutsfattandet 
säkrar vår förmåga att vara 

 Inkluderande

 Effektiva

 Kvalitativa

 Jämlika

 Pålitliga

Du gör skillnad!


