Checka VEM!
Ska användas i alla tjänsteskrivelser med syfte att uppnå lika goda resultat för alla. Det är svårt att
beakta alla perspektiv, tre stycken är bra och kön ska alltid vara ett av dem.
Ja

Nej

1. Beskrivs vilka kvinnor och flickor, vilka män och pojkar som
påverkas och på vilket sätt?
2. Om barn påverkas enskilt, i grupp eller i allmänhet, har de fått
komma till tals och har du funderat utifrån deras bästa?
3. Redovisas individbaserad statistik könsuppdelat och i andra
relevanta indelningar, till exempel ålder och utrikes/inrikesfödda?

Har du svarat NEJ på några frågor? Det kan behöva åtgärdas.
Fundera utifrån roll:
• Är du tjänsteperson (medarbetare eller chef) - fråga dig om underlaget behöver kompletteras?
• Är du förtroendevald - fråga dig om ärendet behöver återremitteras eller om ett kompletterande 		
uppdrag behöver ges?
Kom ihåg att jämställdhet och jämlikhet ska genomsyra samtliga beslut i kommunen.
Behöver du hjälp? Kontakta ansvarig tjänsteperson för jämställdhet och jämlikhet.

Checka VEM är ett samarbete mellan
Hedemora kommun och Fagersta kommun

Varför Checka VEM?
De flesta beslut påverkar kommunens invånare på olika sätt beroende på vem de är och vilken
bakgrund de har. Kommunen ska uppnå lika goda resultat för kommunens alla invånare, stora som små
och oavsett kön. Därför finns nu ett stöd Checka VEM!
I varje ärende måste vi identifiera vem som berörs och på vilket sätt. För att uppnå lika goda resultat,
förstå ett problem bättre och utforma mer träffsäkra insatser och lösningar krävs analyser utifrån flera
olika perspektiv. Det handlar alltså om att undersöka vilka perspektiv som är relevanta och vilka som
inte är det.
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Vem påverkas av ärendet?
Ett sätt att ta reda på det är att utgå ifrån de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning
och ålder. Det finns även andra perspektiv som kan vara relevanta så som tillexempel stad – landsbygd,
socioekonomi och utbildningsnivå.
När det gäller ålder är det viktigt att komma ihåg äldre och barn och därigenom barnkonventionen.
Oavsett perspektiv så måste kön ingå då det påverkar alla, men vi påverkas alltid av fler saker. Tänk
därför alltid kön, men aldrig bara kön.
För att få andra resultat behöver vi göra saker på andra sätt – vi måste våga göra!

