4. KEKS organisation och verksamhet
Vår organisation
KEKS står för KvalitEt och Kompetens i Samverkan och är ett nätverk av och för kommunala
förvaltningar ansvariga för öppen ungdomsverksamhet.
Alla viktiga beslut om medlemsavgift, budget, gemensam policy och vilka gemensamma
aktiviteter och åtgärder vi skall genomföra tas av styrgruppen. I denna sitter ansvarig chef från
respektive medlemsförvaltning.
Styrgruppen träffas två gånger per år och i samband med dessa möten har representanterna till
uppgift att dels ta med sig de behov av stöd som man diskuterat fram tillsammans med sin
personal, dels att efteråt informera om de beslut som tagits.
För att kunna sköta ekonomin och den löpande verksamheten på ett effektivt sätt har vi bildat
den ideella föreningen KEKS stödförening. Denna har i sina stadgar att den enbart skall arbeta
utifrån KEKS vision och beslut tagna i KEKS styrgrupp. De som arbetar åt KEKS är anställda av
stödföreningen och inte av en enskild medlemsförvaltning. Det är dock viktigt att komma ihåg att
de centrala besluten om KEKS inriktning och idéer tas av styrgruppen och inte av de anställda.
KEKS är alltså först och främst ett nätverk och inte en serviceorganisation – det bygger på att
medlemmarna bidrar med idéer, engagemang och ibland också arbetsinsatser. De aktiviteter vi
beslutar om på styrgruppen skall till exempel planeras och genomföras i samverkan mellan
ansvariga chefer och anställda inom KEKS stödförening. För att kunna göra detta tillsätter vi
olika arbetsgrupper där såväl chefer som annan personal kan ingå tillsammans med anställda
inom KEKS stödförening.
Vår verksamhet
KEKS huvudsakliga uppgift är att stödja medlemmarna i sitt utvecklingsarbete. Detta gör vi på
flera olika sätt. Några av dem redogör vi kortfattat för här nedan. Det är dock viktigt att
konstatera att vad vi gör och hur vi gör det måste styras av medlemmarnas, ibland skilda, behov.
Behov som har, och kommer att, variera över tid. Detta innebär också att vi måste vara öppna för
ni sätt att bidra till verksamhetens utveckling – så kom gärna med förslag!
Stödet från KEKS genomför bland annat i form av:
• Konferenser – Vi har sedan flera år tillbaka genomfört stora årliga konferenser öppna för alla
som arbetar med öppen ungdomsverksamhet. Dessa har riktat sig till såväl personal som
chefer och politiker.
• Seminarier – Utöver de seminarier som genomförts i samband med våra konferenser har vi
även genomfört ett antal seminarier för politiker och för politiker och chefer. Syftet med
dessa har varit att förankra bilden av vår verksamhet inte som förvaring utan som en arena
för delaktighet och lärande. I framtiden kan vi naturligtvis komma att genomföra seminarier
även för andra grupper…
• Nämndbesök – I syfte att sprida information om och diskutera verksamhetens mål och idé
har vi också vid ett flertal tillfällen besökt olika politiska nämnder och grupperingar.

•

•
•
•

•

•

•

UF (UtvecklingsForum) – UF har genomförts regelbundet ända sedan KEKS bildades och är
kompetensutvecklingsträffar för all personal och chefer. Tema har varierat över åren men
upplägget har oftast varit någon typ av introduktion/föreläsning följd av diskussioner och
erfarenhetsutbyte. För att dessa diskussioner skall kunna föras vidare på hemmaplan är det
viktigt att personal och chefer deltar tillsammans på dessa träffar.
Introduktioner – Vi genomför regelbundet tre-dagars introduktionsutbildningar såväl för nya
medlemsförvaltningar som för nyanställd personal.
Kurser – Vi har ända sedan starten genomfört olika typer av kurser i allt från kreativ idrott till
vildmarkspedagogik. På senare år har de främst handlat om att utbilda personal i ELD.
Tematiska nätverk – KEKS har genom åren haft en rad olika tematiska nätverk kring olika
frågor; från jämställdhet och internationellt arbete till just vildmarkspedagogik och uteliv.
Syftet har varit att utveckla verksamheten och ibland också att driva verksamhet
tillsammans. KEKS har fungerat som sammanhållande länk, men ansvaret för att det skall bli
verkstad har legat på den personal som valt att engagera sig i respektive nätverk. För mer
information om våra olika tematiska nätverk se www.keks.se
Handledning och ”bollning” av idéer och problem– I mån av tid är vi gärna ute och träffar
såväl chefer som personal. Oftast sker detta genom att vi bjuds in för att diskutera en speciell
fråga, men det är som sagt era behov och önskemål som styr. Ofta räcker det ju med ett mail
eller ett telefonsamtal.
Framtagande av olika skrifter – Vi har genom åren tagit fram flera olika typer av skrifter för
att på olika sätt tydliggöra och stödja verksamheten. Se mer under rubriken ”Läs gärna
också!”
Information – Vi försöker att kontinuerligt sprida information om vår verksamhet och vad
som är på gång genom olika kanaler. De viktigaste (förutom alla maillistor) är:
o www.keks.se - Där kan du hitta det mesta om KEKS, se vad som är på gång och
beställa våra skrifter.
o Nyhetsbrev – Vi skickar kontinuerligt ut vårt nyhetsbrev med vad som är på gång. Gå
in på hemsidan för att prenumerera på nyhetsbrevet.
o Facebook – KEKSnatverket finns på Facebook. Gilla oss så får du info både om vad
som hänt och om vad som är på gång. Vi har också en Facebook-grupp som du gärna
får gå med i.

I syfte att utveckla verksamheten har vi genom åren också drivit en rad olika externt finansierade
projekt. Vi har också vid några tillfällen hjälpt våra medlemsförvaltningar att söka egna projekt
eller projekt i samverkan med andra – att söka projekt i samverkan med eller via KEKS är i själva
verket en framgångsfaktor eftersom vi har gott rykte och brukar få våra ansökningar beviljade.
I själva verket har ofta runt 40 % av KEKS budget bestått av externa medel. Några av dessa
projekt finns redovisade nedan.
• Projektkontor – Detta projekt fick medel från Västra Götalandsregionen Folkhälsa och Kultur
och syftade till att utbilda personal som skall öppna och driva så kallade projektkontor i
anslutning till den ordinarie (fritidsgårds-)verksamheten. På projektkontoren skall ungdomar
stimuleras och få professionellt stöd att driva egna projekt.
• RISE for documentation of youth work – Detta projekt fick medel från Erasmus+/MUCF och
syftar till att tillsammans med tre internationella partners utveckla Loggboken så att den

även kan användas i andra länder samt att göra den mer användarvänlig. Den nya loggboken
beräknas vara färdig under senhösten 2016.
• ICY/Indikator projekt – Detta projekt har fått medel från Erasmus+/MUCF och bedrivs
gemensamt av flera av medlemmarna i InterCity Youth. Syftet är att ta fram gemensamma
europeiska kvalitetsindikatorer avseende bland annat delaktighet, jämställdhet och ickeformellt lärande. Projektet beräknas vara färdigt våren 2018.
Läs gärna mer om dessa projekt på www.keks.se eller kontakta oss för mer information.
Vi har också stöttat våra medlemsförvaltningar i att skriva ansökningar och få medel för olika
internationella aktiviteter som ungdomsutbyten och europeisk volontärtjänst, EVS.
För att kunna ge detta stöd och driva olika projekt, men också för att sprida vår syn på den öppna
verksamheten, har vi också byggt upp ett brett nätverk av samarbetspartners och kontakter.
Bland dessa finns:
• Göteborgs Universitet och GR FoU i Väst som vi samverkat med i diverse forskningsprojekt.
• Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF (f.d. Ungdomsstyrelsen) som dels
finansierat flera av våra projekt, dels fungerat som samarbetspartner vid flera utbildningar för
personal.
• Passalen/Fritid för alla som är en förening som arbetar för att ungdomar med olika
funktionsvariationer skall få tillgång till det ordinarie fritidsutbudet. Passalen har bland annat
deltagit inom ramen för projektkontorsutbildningen.
• Make equal (f.d. Crossing boarders) som har deltagit i flera av våra utbildningar.
Inte minst har vi genom vårt medlemskap i InterCity Youth, ICY, också byggt upp ett solitt
internationellt samarbete. För mer information om ICY se www.intercityyouth.eu1.
För mer information om KEKS gå till www.keks.se

1

Jonas Agdur, ordförande i KEKS är även ordförande i ICY.

