Erfarenheter av rollen som MR-samordnare – inspel till den slutliga
utvärderingen av ”För varje människa - Västra Götalandsregionens
handlingsplan för mänskliga rättigheter”
Den pågående utvärderingen ska ge en bild av arbetet för att uppnå målen i handlingsplanen
för mänskliga rättigheter. En viktig del av utvärderingen är erfarenheterna av rollen som MRsamordnare – något som diskuterades på samordnarträffen 9 december. Vid sidan av
gruppdiskussionerna är det betydelsefullt att få fördjupade kunskaper och individuella
erfarenheter via denna anonyma enkät.
Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk: Länk till enkäten
Svara gärna så snart som möjligt men allra senast tisdag den 22 december.
Vid eventuella problem med enkäten, var vänlig kontakta Åsa Rydin Svenberg,
tel: 0703-94 09 20 eller asa.rydin@vgregion.se.
Stort tack för din medverkan!
Åsa Rydin Svenberg, enhet samhällsanalys
Emma Broberg, avdelning social hållbarhet

Arbetssätt och resurser
Hur har arbetet med att implementera handlingsplanen fungerat inom den egna förvaltningen?







Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

I vilken omfattning har er nämnd/styrelse och/eller ledning fattat särskilda beslut för att arbeta
med handlingsplanen?







I mycket stor omfattning
I ganska stor omfattning
Varken i stor eller liten omfattning
I ganska liten omfattning
I mycket liten omfattning
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Hur nöjd är du med det sätt som arbetet med handlingsplanen organiserats på din förvaltning?









Mycket nöjd (7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
Mycket missnöjd (1)
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Har ni på er förvaltning valt ut särskilda insatsområden i handlingsplanen att fokusera på?
 Ja
 Nej
 Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

I vilken utsträckning bedömer du att handlingsplanen för mänskliga rättigheter inkluderats i er
nämnds/styrelses detaljbudget?







I mycket stor utsträckning
I ganska stor utsträckning
Varken i stor eller liten utsträckning
I ganska liten utsträckning
I mycket liten utsträckning
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Har er förvaltning en egen gällande plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen?
 Ja
 Nej
 Vet ej/Ingen åsikt
Kommentarer:

Handlingsplanens betydelse

Hur stor betydelse bedömer du att handlingsplanen haft för arbetet med mänskliga rättigheter
inom Västra Götalandsregionen?







Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Varken stor eller liten betydelse
Ganska liten betydelse
Mycket liten betydelse
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Kan du ge exempel på områden där det skett ett framgångsrikt arbete?

Kan du ge exempel på områden där du tror att vi behöver lägga mer resurser framgent?

MR-nätverket
Hur upplever du att arbetet i MR-nätverket fungerar?







Mycket bra
Ganska bra
Varken bra eller dåligt
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Hur stor betydelse bedömer du att MR-nätverket har för arbetet med mänskliga rättigheter?







Mycket stor betydelse
Ganska stor betydelse
Varken stor eller liten betydelse
Ganska liten betydelse
Mycket liten betydelse
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Hur nöjd är du med stödet från avdelning social hållbarhet?









Mycket nöjd (7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
Mycket missnöjd (1)
Vet ej/Ingen åsikt

Kommentarer:

Har du några övriga kommentarer och/eller tankar framåt?

