
	

	

 
 
 
Handlingsplan för ökad jämlikhet och förbättrat arbete för 
mänskliga rättigheter i öppen ungdomsverksamhet 
 
Denna handlingsplan är framtagen av KEKS MR-nätverk. Syftet är att förbättra arbetet med 
jämlikhet och mänskliga rättigheter i KEKS medlemsförvaltningar.  
 
Handlingsplanen etablerar den grundnivå som krävs för att arbetet med jämlikhet och mänskliga 
rättigheter skall kunna utvecklas. Den skall samtidigt bidra till att tydliggöra ungdomsarbetarens 
yrkesroll och till ett ökat engagemang för frågan hos såväl personal och ungdomar. 
 
Stöd för att genomföra handlingsplanen fås genom kontinuerlig diskussion och erfarenhetsutbyte i 
MR-nätverket. 
 
1) För att skapa en bra grund för arbetet med jämställdhet och mänskliga rättigheter 
skall personal; 

 
Steg 1 

 Skapa en lokal MR-grupp.  
Minst 2 personer ur personalgruppen (med så bred representation som möjligt) skall representera 
förvaltningen i KEKS nätverk för Jämställdhet/mänskliga rättigheter och skall ha huvudansvar för att 
implementera handlingsplanen i verksamheten. Minst en av dessa personer skall komma på 
nätverkets träffar.  
 
Steg 2 

 Göra en gemensam analys av nuläget.  
Genomförs med hjälp av den lokala MR-gruppen. Analysen skall grundas på resultatet av KEKS årliga 
resultatsammanställning och de skillnader man kan se i hur olika grupper av ungdomar upplever 
verksamheten. Vid behov skall nya körningar av materialet (t ex utifrån ålder eller funktionsvariation) 
beställas från KEKS. Analys kan fördjupas med hjälp av SWOT eller JHE –test.1 Använd kommunens 
egna policydokument som underlag. Analys skall göras varje år i samband med att handlingsplanen 
följs upp (se nedan). 
 
Steg 3 

 Lägga upp en lokal handlingsplan. 
Den lokala MR-gruppen ansvarar för att personalgruppen gemensamt tar fram en lokal handlingsplan 
utifrån analysen i steg 2. Denna skall täcka verksamhetsåret och skrivas in i Verksamhetsplanen och 
innehålla åtgärder/aktiviteter både för personal och ungdomar. Planen skall sedan uppdateras och 
aktualiseras i samband med den årliga uppföljningen och analysen.   
 



	

	

Steg 4 
 Lägga ”MR-nätverket/ Den lokala handlingsplanen” som stående punkt på dagordningen på 

lokala arbetsplatsträffar.  
Genom att efterfråga vad personalgruppen vill ha ut av nätverksträffarna inkluderas alla i 
jämställdhetsarbetet. Personalgruppen får på så sätt också möjlighet att kontinuerligt följa upp den 
lokala handlingsplanen.  
 
Steg 5 

 Kontinuerligt begära ut könsuppdelad statistik ur Loggboken och från gruppenkäter.  
På så sätt kan personalgruppen kontinuerligt se vilka ungdomar som gör vad på gården och hur olika 
grupper av ungdomar upplever verksamheten. Detta bör i sin tur kopplas till den lokala 
handlingsplanen och ligga till grund för olika åtgärder. 
 
Steg 6 

 Följa upp den lokala handlingsplanen.  
Handlingsplanen skall följas upp tillsammans med övriga mål och verksamhetsplan när verksamheten 
fått KEKS årliga resultatsammanställning och vid behov revideras och utvecklas.  
 
 
2) För att engagera ungdomar i arbetet med mänskliga rättigheter och jämställdhet 
ska personal; 
 
Steg 7 

 Genomföra minst ett stormöte/en temadag per termin med jämställdhets- MR tema. 
På detta sätt hjälper personalen ungdomar att engagera och intressera sig för verksamhetens 
jämställdhetsarbete. Använd en metod ur metodbanken. 
 
Steg 8 

 Tillsammans med ungdomar undersöka hur genussmart verksamheten är.  
Den lokala MR-gruppen ger ungdomar i uppdrag att undersöka och sedan återkoppla till hela 
personalgruppen.  Använd en metod ur metodbanken. 
 
Steg 9 

 Tillsammans med ungdomar undersöka verksamhetens marknadsföring ur ett genus- och MR 
perspektiv. 
Med hjälp av resultatet genomför personalgruppen tillsammans med ungdomar nödvändiga 
förändringar. 
 
 
 
 
 
Noter 
 
1 Se metodbank, bilaga 1. 


