
	

	

 

Välkommen till KEKS Konferens och Vårfest 24 maj 2016! 
 
Plats: Folkets hus, Järntorget, Göteborg 
Tid: 08.15 – 16.45 
Kostnad: 300 kr (ex moms) 
 
Vi startar dagen genom att bli inspirerade av Erik Hannerz, forskare i sociologi, som föreläser om 
”Subkulturellt görande som grund för lärande och inkludering”. 
Sedan följer tre seminariepass. De seminarier du kan välja bland är: 
 
Nyanlända ungdomar  
"Egna, andras och gemensamma ungar" Om hållbart arbete med ensamkommande och nyanlända 
ungdomar. Föreläsning av Matilda Brinck Larsen, social resursförvaltning, Göteborgs stad. 
Föreläsningen följs av konkreta exempel från Öckerö, KulturAtom och Mixgården på hur man 
arbetat med denna målgrupp. 
  
Internationellt ungdomsarbete  
Vendela Engblom från MUCF informerar kring vilka möjligheter som finns att söka EU-medel för 
olika typer av projekt som ungdomsutbyten, studiebesök, etc. 
Detta följs av exempel på arbetsprocessen kring internationella projekt från Västra Göteborg och 
ungdomar presenterar utbytet Rainbow Connection från Mölndal.   
 
Projektkontor  
Under två år har ungdomsarbetare i tio kommuner/stadsdelar gått en utbildning för att lära sig 
stötta ungdomar att organisera sig och driva egna projekt. Målet har varit att starta så kallade 
Projektkontor. Vi presenterar utbildningen och Projektkontoren på Norra Hisingen och i Mölndal 
berättar hur de arbetar och vilka resultat de sett.  
 
Hur motverkar vi våldsbejakande extremism?   
Zan Jankovski och Haisam A-Rahman, ansvariga för arbetet mot våldsbejakande extremism i 
Göteborg, ger en bakgrund och berättar hur de arbetar och vad man som personal bör tänka på. 
Efter detta diskuterar vi och byter erfarenheter tillsammans. 
 
Hur ser en jämlik verksamhet ut och hur når vi dit? 
Susanne Lundberg, Västra Hisingen, Samir Lundberg Ben Sassi, Östra Göteborg och Iva Raeva 
Lindblom, Marks kommun berättar om KEKS MR-nätverk och arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för jämlik verksamhet. Ta del av arbetet och var med och diskutera hur vi tar oss 
vidare mot en verksamhet för alla.   
  
 
 
 
 
 
 
 



	

	

I vår kommun har ungdomarna inflytande över resurserna 
Ta del av arbetet och utvecklingen i Varberg och Kungsbacka kring att ge ungdomar inflytande 
över kommunens resursfördelning. Detta seminarium är för er som är nyfikna, vill införa eller 
vidareutveckla ert system för att ungdomar ska vara delaktiga i kommunens resursfördelning.  
 
Ungdomsinflytande  
Hur kan vi arbeta för att ungdomar ska få inflytande över frågor som berör dem? 
Bli inspirerad av Ungdomspolitiken i Lund som är ett forum för unga som vill påverka samhället 
och Unga Påverkar - Angereds Ungdomsråd.   
 
 
Program 
 
08.15 – 9.00  Registrering och kaffe 
09.00 – 9.45  Erik Hannerz 
09.45 – 10.15  Fika 
10.15 – 11.45  Seminarier 
11.45 – 13.15  Lunch 
13.15 – 14.45  Seminarier 
14.45 – 15.15  Fika 
15.15 - 16.45  Seminarier 
 
 

Missa inte KEKS VÅRFEST! 
 
Fortsätt att mingla och diskutera med kollegor från olika kommuner på Vårfesten!  
Plats: Henriksbergs Terrass, Stigbergsliden 7 
Tid: 18.00 – 01.00 
Kostnad: 380 kr (ex moms) 
I priset ingår: Konferensmiddag  
 
Anmälan till konferens och Vårfest via denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/konf16 
Anmälan är bindande.  
 
Sista anmälningsdag 4 maj 
 
	


