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2023
på tre fullspäckade dagar med seminarier,
workshops, studiebesök och föreläsningar
om öppen ungdomsverksamhet!
Känn pulsen! Möt nya och gamla kollegor från
hela Sverige plus våra europeiska medlemmar
och partners. Fika, mingla, festa och få nya
inspirerande idéer och kunskaper.
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12.45 In-checkning

13.00-
15.15 

Invigning
KEKS konferens 2023

 
Keynote:
Jon Ord &
Panelsamtal

15.45-
17.00 

Seminariepass 1

18.00-
sent

Fest!
Alla är bjudna, festen

ingår i priset.

09.00-
10.15 

Seminariepass 6

10.45-
11.15 

Keynote: 
Nika Kovač

11.15-
12.00 

Avslutning

09.00-
10.15 

Seminariepass 2
/studiebesök

10.45-
12.00 

Seminariepass 3
/studiebesök

13.30-
14.45 

Seminariepass 4
/studiebesök

15.15-
16.30 

Seminariepass 5
/studiebesök

18.00 Middag
Tillval

Fredag

31 MAJ- 2 JUNI

KEKS KONFERENS

Fest

Program 
Fredag 2 juniTorsdag 1 juniOnsdag 31 maj

Vi vill såklart även få
tid att umgås, därför
har vi lagt in långa
pauser för fika och
lunch, dessutom ingår
festen i priset. 

KEKS

Kostnad
Medlemmar: 1 900 kronor/deltagare 
Icke medlemmar: 2 600 kronor/deltagare
I priset ingår samtliga seminariepass, studiebesök,
fest, fika och torsdagens lunch. 

Tillval
Extra måltider
Onsdag lunch:       165 kronor         kl 11.30-12.45
Torsdag middag:  450 kronor.        kl 18.00-20.00
Fredag lunch:        165 kronor.        kl 12.00-13.00

Samtliga priser är exklusive moms

Anmälan
Anmäl dig via denna länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/
KEKSCONFERENCE2023registration
(gäller ej föranmälda kommuner)

Sista anmälningsdagen är 31 mars. Anmälan är
bindande. Vi har begränsat antal platser, först till
kvarn gäller. 

Du hittar alltid aktuell information på keks.se. Om du
har frågor angående din bokning, kontakta oss på
info@keks.se. 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet

KEKS konferens 2023 äger rum på Lindholmen Konferens Center som ligger intill
Göta älv på Hisingen. Du kan ta dig direkt dit med buss från Göteborgs Central-
station på cirka 15 minuter eller med båt från Stenpiren på 6 minuter. Vi har
satsat på att få till ett brett utbud med både seminarier och studiebesök, vi
bjuder även in er alla till fest den 31 maj. Hoppas att vi ses!

Onsdag kväll tar vi en kort promenad till Kooperativet Lindholmen. Här bjuds vi på
god mat från olika food trucks och mingel med de andra deltagarna. Låt oss

tillsammans skapa en fest utöver det vanliga! Ni är alla inbjudna.
 

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKS2022SV
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Invigning

31 MAJ - 2 JUNI

KEKS KONFERENS

Jon Ord, professor i Youth Work vid Plymouth Marjon University,
har en lång historia som ungdomsarbetare innan han började
som forskare. Mellan 2016 och 2018 ledde han ett
forskningsprojekt som granskade ungdomsarbetets resultat i
Storbritannien, Finland, Estland, Frankrike och Italien. I detta
öppningsanförande kommer han att berätta om vad som menas
med en läroplan för ungdomsarbete. Genom exempel från
Storbritannien och Finland kommer han att visa hur utvecklandet
av en sådan läroplan gör det möjligt för ungdomsarbetare att
etablera och kommunicera sitt unika arbete och de processer
man arbetar med. Anförandet hålls på enkel engelska. 

Välkomna till ett panelsamtal kring främjande, delaktighet, brottsförebyggande, social
prevention och alla ungas rätt till en utvecklande fritid. Vi frågar oss hur allt detta hänger
samman, hur det ser ut idag och vart är sektorn på väg?

Framtidens öppna fritidsverksamhet för unga

 31 maj 13.00-15.15 

Våra konferencierer, Tony Weseth och Stella Eriksson från Arena Satelliten, är med oss även i år
och leder oss genom konferensen med stadig hand och hjälper oss att lära känna varandra. 

Välkomna

En läroplan för ungdomsarbete - vad
är det och varför behövs det?

Blerta Hoti, kommunalråd i Göteborg (S) med ansvar för barn och kulturfrågor, hälsar oss
välkomna till Göteborg. 
Jenny Haglund, Generalsekreterare på KEKS, öppnar konferensen.

Öppnande av konferensen
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Tips! Denna sidan kan vara till hjälp när du fyller
i anmälan och väljer seminarier. 
Anmäl dig senast den 31 mars. 

Översikt - seminarier/studiebesök
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Frilagret
(svenska)

 
 

2H.
Studiebesök
Frilagret
(engelska)

31 MAJ - 2 JUNI

KEKS KONFERENS
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31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

Democracy Reloading är ett partnerskap som består av 20 Erasmus+-kontor. Målet är att
stötta kommuner som vill involvera unga i kommunala beslut och utveckla den lokala
demokratin - att låta ungdomar vara med och styra på riktigt. Denna interaktiva workshop är
förankrad i kommuners förutsättningar avseende ungas inflytande i lokalt beslutsfattande.
Du kommer även att få ta del av en konkreta metod, baserad på kartlagda kompetenser, som
tagits fram för att designa och implementera ungas inflytande i kommunala beslut. Du får
även göra ett självskattningstest för att se er egen potential och även lära er vad ni kan
förbättra med hjälp av ett online-verktyg.
Detta seminarium hålls på enkel engelska. 

PASS
1A

ONSDAG
15.45-
17.00 

PASS
1B

ONSDAG
15.45-
17.00 

Att skapa fritid för alla
Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare, Passalen & Personal
från Stenungsund och Orust

Under detta pass kommer vi att prata om synen på unga som ett hinder för inflytande, om
makt och om att känna delaktighet. Hur kan vi motverka den negativa trenden i synen på
unga? Unga har rätt att göra sin röst hörd och få sina åsikter beaktade. En organisation kan
möjliggöra inflytande på många olika sätt, men det krävs även ett aktivt arbete med attityder
och värderingar kopplade till unga, så att dessa stämmer överens med unga som rättighets-
innehavare. Det här passet fokuserar på just det – samhällets och vår egen syn på unga. Du
kommer att få reflektera över hur din organisation pratar om unga, få förståelse för ålders-
maktsordningen samt frågor att arbeta vidare med på hemmaplan. Förhoppningsvis kommer
du också att få några aha-upplevelser.

Åsa Ekman, sakkunnig i barnrättsfrågor

Democracy reloading
Laszlo Foldi, Consultant and coordinator

 Ung & dum = sant?

Hur kan vi gemensamt skapa en fritidsverksamhet som är anpassad och inkluderande för
alla? Ia Kjellsdotter berättar om varför hon startade föreningen Passalen och om Integrerad
arena, en metod för att säkerställa delaktighet för barn och unga med funktionsvariation inom
öppen fritid. Personalen på Hasselgården i Stenungsund delar med sig av hur de inkluderat
ungdomar med intellektuella funktionshinder i den ordinarie fritidsverksamheten. Ungdomens
hus på Orust berättar om sin resa från idén om att starta en funkisgrupp till hur verksamheten
ser ut idag, hur de nått målgruppen och hur de kommunicerar med föräldrar. 

PASS
1C

ONSDAG
15.45-
17.00 

Seminarium 
1A-1C



Möjligheternas håla
Seminarium 

31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

I denna första träff under vårt contact making seminar kommer du att träffa deltagare
från olika länder i Europa som är intresserade av att starta projekt inom ramen för
Erasmus+ och European Solidarity Corps. Ni kommer att lära känna varandra, era
respektive organisationer och om någon redan har en idé för ett projekt. Så, när du
kommer var beredd på att presentera dig själv, din organisation och eventuella idéer.
Efter att ha blivit inspirerade av olika seminarier, inklusive ett om hur man söker projekt
(3F), kommer ni att träffas igen under seminarium 6F för att börja spåna idéer för
framtida gemensamma projekt. Seminariet hålls på enkel engelska. 

Du bjuds in till att delta i ett Escape room om psykisk ohälsa. Detta är en workshop som togs
fram av ungdomsambassadörerna Ida och Elma. Workshopen hölls på eventet
Demokratidagen i sydvästra Göteborg. Där deltog ungdomar, politiker och tjänstepersoner för
att skapa en dialog och stärka ungdomars inflytande. Workshopen är ett spännande sätt att
diskutera viktiga ämnen. Ni som deltar får testa på detta escape room samt diskutera
metodens användbarhet i era verksamheter. 

PASS
1D

ONSDAG
15.45-
17.00 

PASS
1E

ONSDAG
15.45-
17.00 

Contact Making Seminar #1

Häng med på ett seminarium som handlar om att nå landsbygdens ungdomar. Du får två
berättelser om landsbygdens potential och utmaningar, från Sandviken i norr till Svenljunga i
söder. Den gemensamma nämnaren för dessa mötesplatser är att de ligger utanför stadens
centrum. De strävar båda efter att leva upp till chartern och ”vara aktivt inkluderande och
erbjuda lika möjligheter till alla unga”. Hur funkar det när en mötesplats ska täcka 900 kvm2? 

Ida Ferger, Ung i Svenljunga och Mikael Forsberg,
Fritid Sandviken 

Escape room psykisk ohälsa 
Ida Ormark Hallin, Elma Kaspersson, ungdoms-
ambassadörer & Sara Eliasson, Göteborg Sydväst

PASS
1F

ONSDAG
15.45-
17.00 

1D-1F

 

Anmäl dig

senast den

31 mars 
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Seminarium 
Eskilstuna har under flera år haft stora utmaningar med utanförskap, kriminalitet och grovt
våld. Förra året var det 32 skjutningar i staden, de flesta i så kallat prioriterade stadsdelar.
Sedan 2017 har Eskilstuna kommun satsat på samverkan kring trygghetsfrågan och för två år
sedan startade satsningen Trygga unga. Syftet är att genom främjande och förebyggande
arbete motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet och missbruk. Satsningen utgår från
hela barnet, hela dagen och hela året.
 

Under detta seminarium får du ta del av processen från projekt till långsiktiga satsningar, de
metoder och arbetssätt som används, de utmaningar och faktorer som leder till framgång
samt hur ett förändrat säkerhetsläge kräver anpassningar av arbetssättet.

31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

Trygga unga, en långsiktig satsning i utsatta områden 
Personal från Team fritid & Team förebygg, Eskilstuna PASS

2A
TORSDAG
09.00-
10.15 

2A-2C

Developing a Youth Work Curriculum

Låt dig inspireras av personalen från Rädda Barnen och På lika Villkor, en modell som ger
ungdomar redskap för såväl personlig utveckling som strukturell samhällsförändring. Oavsett
bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla unga ha samma möjligheter. Med Rädda Barnens kill- och
tjejforum, På lika villkor, identifierar ungdomar själva vilka utmaningar och behov de ser i sitt
område och vardag och blir tillsammans verktyget för förändring. I partnerskap med näringslivet,
den offentliga sektorn och barnen själva arbetar de för ett mer inkluderande samhälle.

PASS
2B

TORSDAG
09.00-
10.15 

Under detta seminarium får deltagarna möjlighet att omsätta idéerna kring en ‘läroplan’ för
ungdomsarbete till sin egen verklighet och börja utveckla sin egen version. Tillsammans
kommer deltagarna att undersöka den process som leder fram till en lokalt anpassad plan
och få de färdigheter som krävs för att göra detta i sin egen organisation. Detta seminarium
hålls på enkel engelska.
 

Seminariehållaren, professor Jon Ord, har en lång historia som ungdomsarbetare innan han
började som forskare. Mellan 2016 och 2018 ledde han ett forskningsprojekt som
granskade ungdomsarbetets resultat i Storbritannien, Finland, Estland, Frankrike och Italien.

Jon Ord, Professor of Youth Work, Plymouth Marjon University 

Förändring växer underifrån
Fatima Abshir Warsame, Leila Bashir & Kristofer
Lundberg, projektledare från Rädda Barnen

PASS
2C

TORSDAG
09.00-
10.15 



Seminarium 

31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

Punkt Slut - Utmanande samtal 
Fältassistenter och ungdomar, Lund

Punkt Slut är ett projekt som sätter ungdomars röster i centrum. Under åtta temakvällar har
ungdomar och fältassistenter öppna och ärliga samtal om ämnen som påverkar oss alla. De
utforskar hur samhället ser ut idag och synliggör ungas önskningar om hur det skulle kunna
se ut imorgon. Målet är att skapa förändring, att göra ungdomarnas röster hörda och sprida
ringar på vattnet. I Punkt Slut är det deltagarna som är experterna och ledarna lyssnar och
lär. Kom och var med när ungdomar och ledare delar med sig av projektets bakgrund,
utförande och effekter.

PASS
2D

TORSDAG
09.00-
10.15 

2D-2G

Ett kärlekstal till internationellt arbete

Frilagret är de ungas kulturhus mitt i stan, här kan alla som är mellan 13–30 år arrangera
events. Personalen finns till för de unga arrangörerna och deras projekt. På detta studiebesök
berättar de bland annat om sina arbetsmetoder och kommunikationskanaler samt visar runt i
lokalerna. Till Frilagret är alla lika välkomna vare sig du vill arrangera något eller komma som
besökare, som besökare är alla åldrar välkomna. Den som vill skapa kan göra det i Frilabbet
flera dagar i veckan och här finns också ett kafé där du kan ta en fika, sitta och plugga eller
ha ett möte. För mer info: Frilagret (@frilagret)
Detta studiebesök kan även väljas på engelska (Pass 2H). 

PASS
2E

TORSDAG
09.00-
10.15 

Vill ni erbjuda ungdomar att vidga sina horisonter genom att träffa unga i andra länder via
ungdomsutbyten? Vill ni berika er verksamhet genom att ta emot europeiska volontärer,
eller ge era ungdomar chansen att åka på en finansierad praktik i Europa? Detta är
seminariet för dig som är intresserad av att veta mer om internationellt arbete. 
 

Medarbetare från Borås Stad håller ett kort men intensivt kärlekstal till internationellt
arbete, ger praktiska tips och trix för att undvika fallgropar och peppar din organisation till
att bli en del av EU-familjen. MUCF, som är det svenska programkontoret för Erasmus+ och
European Solidarity corps, berättar om de möjligheter som finns inom de europeiska
programmen samt hur ett ansökningsförfarande går till.

Personal från MUCF & Borås

PASS
2G

TORSDAG
09.00-
12.00 

Studiebesök förmiddag
Vi reser gemensamt med kollektivtrafiken. 
Samling vid entren kl 9.00. Gemensam återresa när
studiebesöket är slut. Vi är tillbaka senast kl 12.00. 

Studiebesök: Frilagret, av unga för alla

https://www.instagram.com/frilagret/


Seminarium 

31 MAJ - 2 JUNI 
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Studiebesök: 1200 kvadrat

2I-3B

Ungdomens hus 1200 kvadrat är en mötesplats för unga från 13 år och uppåt som ligger mitt
i Frölunda. Målet är en verksamhet med hög grad av ungdomsinflytande och unga som leder
unga. Under studiebesöket beskrivs hur verksamheten använder Chartern som måttstock och
för att beskriva sitt arbete. Hur bemöter de andras syn på verksamheten, en syn som inte
alltid överensstämmer med den bild de själva och besökarna har? Kom och lär känna 1200
kvadrat, ställ frågor och diskutera, på så sätt kan vi inspirera och lära av varandra.

PASS
2I

TORSDAG
09.00-
12.00 

Ungdomsverksamhet vs kriminellt nätverk

Samtidigt som ungdomsarbetarens identitet kan ha förblivit oförändrad har omgivningen
genomgått grundläggande förändringar. Det krävs idag mer multiprofessionell samverkan,
ungdomsarbetare arbetar mer med unga vuxna, den digitala revolutionen knackar på dörren
och ungdomsarbetaren måste kunna utvärdera sitt arbete. Dessa förändringar har inneburit
att man blivit tvungna att hantera frågor som traditionellt varit svåra att besvara; Vad är
ungdomsarbete? Varför ska det utföras? Hur skiljer det sig från andra yrken? Under detta
seminarium presenteras en forskningsstudie kring hur finska ungdomsarbetare svarat på
dessa frågor. Detta seminarium hålls på enkel engelska.
 

Dr. Tomi Kiilakoski har studerat ungdomsarbete i 15 år. Tillsammans med praktiker har han
genomfört praktik-baserad forskning och publicerat tio böcker om ungdomsarbete. 

PASS
3A

TORSDAG
10.45-
12.00 

I januari 2020 klev ett kriminellt nätverk in på Ungdomens Hus, Arena Satelliten, i Sollentuna
och gjorde en styrkedemonstration. Under den föregående hösten hade personalen signalerat
att det behövdes mer stöttning och resurser samt att verksamheten frekvent besöktes av så
kallade springpojkar utan att något gjordes. Varför kom nätverket till verksamheten? Hur
reagerade personalen? Vilka åtgärder vidtogs? Hur tog sig personalgruppen igenom detta? De
kommer att dela med sig av sina arbetsmetoder, förhållningssätt och hur de tillsammans
byggt en trygg verksamhet.

Personal från Arena Satelliten, Sollentuna

Vilka tror vi att vi är?
Dr. Tomi Kiilakoski PASS

3B
TORSDAG
10.45-
12.00 



Seminarium 
Systematiskt kvalitetsarbete, glädjedödare eller möjliggörare?
Kalle Bergdahl, Verksamhetsledare, Sandviken

Den öppna ungdomsverksamheten har av tradition varit förskonade från byråkrati och politiska
ambitioner som sträcker sig längre än till att "hålla buset från gatan". Avsaknaden av tydliga mål
och pålitliga mätmetoder i kombination med bristande intresse har gjort att den öppna ungdoms-
verksamheten, på gott och ont, har kunnat verka i det fördolda. Men vad händer när verksamheten
stärker sin identitet som viktig aktör i det främjande arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete
som både efterfrågar och kräver insyn från såväl politik som ledning? 

Under detta seminarium delar Kalle Bergdahl, verksamhetsledare Sandvikens kommun, med sig
av sina nya erfarenheter av att arbeta fram och implementera ett system för kvalitetsarbete.

PASS
3C

TORSDAG
10.45-
12.00 

 

3C-3E
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Satsa på jämställdhet

På detta seminarium delar två verksamheter som riktar sig till ungdomar över 16 år med sig av
sina arbetssätt, erfarenheter och utmaningar. Framtidens Hus är två mötesplatser i Husby och
Rinkeby där unga mellan 16 och 19 år kan förverkliga sina drömmar genom kreativa, utbildande
och roliga aktiviteter inom verksamhetens tre fokusområden; studier, arbete och fritid. 

Tegelbruket i Örebro är en stor ungdomsarena med en uppsjö av verksamheter inom idrott,
kultur och lärande. Deras arbetssätt bygger på att de fångar upp aktuella engagemang och
intressen, lyssnar in och tar sig an frågor i tiden och på så vis ger ungdomar chansen att
utvecklas, skapa en meningsfull fritid och göra medvetna livsval.

PASS
3D

TORSDAG
10.45-
12.00 

Att våga satsa på jämställdhet innebär reflektion, analys och agerande. Under detta seminarium
berättar två verksamheter om sitt arbete för att skapa en mer jämställd verksamhet. Personalen
i Falkenberg såg att verksamheten främst tilltalade killar och att de dessutom upplevde sig mer
delaktiga. Genom en förstudie undersöktes orsakerna och sedan växte projektet FML - Female,
Motivation and Love fram. Projektet bygger på strukturerade träffar för tjejer i olika åldrar, en
plats där aktivt deltagande, inflytande och motivation är motorn.

Kooperativet Fjället berättar om sitt arbetssätt med utgångspunkt i ungas delaktighet och
inflytande. Genom kontinuerlig analys av verksamheten provar de nya grepp och metoder för att
skapa en, så långt som möjligt, ungdomsproducerad och jämställd verksamhet. En viktig del av
arbetet är att de på olika sätt försöker bekämpa macho-ideal.

Personal från Falkenberg & Kooperativet Fjället

Verksamhet för unga över 16 år
Personal från Rinkeby-Kista & Tegelbruket, Örebro PASS

3E
TORSDAG
10.45-
12.00 



Seminarium 
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Creating international projects
MUCF & lokalt exempel

Förhoppningsvis kommer ni att under konferensen göra nya intressanta bekantskaper från olika
länder, kontakter som kan resultera i spännande idéer för internationella projekt. Under detta
seminarium, ihop med internationella deltagare, kommer MUCF att guida er genom
möjligheterna inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. Dessutom kommer en erfaren
organisation att dela med sig av praktiska tips och exempel på genomförda projekt och dess
effekter – bli inspirerad och ta första steget! Seminariet hålls på enkel engelska. 

PASS
3F

TORSDAG
10.45-
12.00 

 

3F-4B

Hur gör man intersektionalitet?

När Chartern lanserades 2019 var det startskottet för flera nationella processer runt om i
Europa för att sprida och stödja implementeringen på lokal nivå. Vi har mycket att lära från
varandra då det har tagits en mängd initiativ och olika strategier har växt fram i olika länder.
Under detta seminarium får du ta del av hur implementering har fått stöd från nationellt håll
i Kroatien, Slovenien och Sverige. Hur kan vi använda Chartern för att stärka öppen
ungdomsverksamhet på nationell och lokal nivå? Seminariet hålls på enkel engelska. 

PASS
4A

TORSDAG
13.30-
14.45 

Vill du lära dig mer om intersektionalitet och hur det kan berika både verksamheter och
individer? Då är det här seminariet för dig!

Tjörns kommun visar hur de har utvecklat en anpassad metod och utbildning för att stärka
inkluderingsarbetet med ett intersektionellt förhållningssätt i hela förvaltningen. Metoden
tar hänsyn till alla individers kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning,
sexuella läggning och ålder. Under seminariet visas också hur kommunens hbtqi-arbete har
fått sin form genom diplomeringsprocess, handlingsplan och organisation. Ta chansen att
lära dig mer om detta och hur du kan applicera det i din egen verksamhet.

Martin Wallin, Processledare, Tjörn

Chartern i olika länder
Representanter från Slovenien, Kroatien och Sverige PASS

4B
TORSDAG
13.30-
14.45 

 

Anmäl dig

senast den

31 mars 

https://sv.surveymonkey.com/r/KEKSCONFERENCE2023registration
https://sv.surveymonkey.com/r/KEKSCONFERENCE2023registration


Seminarium 
Att leda uppföljning
Representanter från SUV-nätverket

Hur kan vi hålla våra mål levande under hela året? Vilka frågor måste vi ställa oss för att få till
en livaktig och kontinuerlig uppföljning och analys? Dessa frågor har SUV-nätverket arbetat
med på under våren. I denna workshop ska vi jobba tillsammans för att hitta lösningar på
utmaningar med att följa upp verksamheten. Under workshopen delar representanter från SUV-
nätverket med sig av sina framgångsnycklar. Seminariet vänder sig framför allt till chefer,
samordnare och personer med liknande uppdrag. Tillsammans lär vi oss mer och hittar nya
verktyg för att följa upp verksamheten och uppnå våra mål!

*SUV-nätverket är ett temanätverk där samordnare, utvecklingsledare och
verksamhetsutvecklare utbyter erfarenheter och arbetar fram gemensamma metoder.

PASS
4C

TORSDAG
13.30-
14.45 

 

4C-4E
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*

Hästkrafter att räkna med 

På detta seminarium får du lära dig om Fredsakademins arbete med att stärka ungas röster
genom att engagera dem i freds- och säkerhetsfrågor och stärka deras ledarskap. Du får höra
om hur de arbetar för att bredda synen på fred och säkerhet med unga i gymnasieåldern samt
att ge unga verktyg för att bidra till en fredligare och säkrare värld. De visar sina workshops
där du får ta del av övningar och olika sätt att ta upp stora frågor som fred och säkerhet.
Fredsakademin drivs av Svenska Freds, en förening som tror på att konflikter kan lösas utan
våld och med fredliga medel. Seminariet passar alla som vill lära sig om ungt ledarskap och
vill få verktyg för att diskutera och reflektera kring fred och säkerhet med unga.

PASS
4D

TORSDAG
13.30
14.45 

Andelen motorburen ungdomar ökar i Sverige. I detta seminarium får vi lyssna på representanter
från två kommuner som möter många unga med motorintresse i sina verksamheter. 

Kungälvs är en kommun med stort motorintresse och många motorburna ungdomar.
Enheten Trygga Ungdomsmiljöer har arbetat framgångsrikt med inkludering, nätverkande
och delaktighet för att möta behovet av en mötesplats för målgruppen.

Umeå tar med oss på en tidsresa från 2018 fram till idag. De berättar om framväxten av en
motorgård, från idé till verklighet, om sina idéer, om delaktighet och om de utmaningar de
mött på vägen.

Personal från Kungälv och Umeå

Fred, säkerhet och ungt ledarskap 
Rebecka Lindholm Schulz & Malin Skålberg, Fredsakademin PASS

4E
TORSDAG
13.30-
14.45 



Seminarium 
Mental lifesaving, understanding mental illness

Karolina Rosenlöf, kurator på Hisingens Ungdomsmottagning

Vad är psykisk hälsa och när blir det ohälsa?
Tonårstiden – psykiskt, socialt och beteendemässigt
En metod i fem steg för att bättre kunna bemöta personer som mår psykisk dåligt

Psykisk livräddning handlar om att förstå och identifiera tecken på psykisk ohälsa, att
kunna identifiera kriser och lära sig att lyssna samt hänvisa en person vidare till
professionell hjälp. Psykisk livräddning bygger på metoden Mental Health First Aid,
MHFA, som kommer från Australien där den utformades för att öka allmänhetens
kunskap om psykiska ohälsa. I Sverige är det NASP (Nationellt centrum för
suicidprevention) som är ansvarig för metoden som har hög evidens och uppdateras
regelbundet. Seminariet kommer att fokusera på ungas psykiska hälsa och gå igenom:

Seminariet avslutas med tid för reflektion och exempel från era egna verksamheter.
Detta seminarium hålls på enkel engelska, det hålls även på svenska på Pass 5E.

PASS
4F

TORSDAG
13.30-
14.45 

4F-4G
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PASS
4G

TORSDAG
13.30-
16.30 

Fängelset är mer än bara en lokal för unga, det är en mötesplats för kultur, skapande,
spel, teater, musik och andra kreativa uttryck. Här får unga arrangörer möjlighet att
skapa och förverkliga sina egna idéer och projekt. Fängelsets besökare får ta del av
intima scenuppträdanden i en blandning av etablerade och nya talanger. De som är
aktiva här ges egen tillgång till lokalerna. Detta studiebesök ger dig en chans att
upptäcka denna spännande verksamhet där många olika subkulturer får en
framträdande roll. Studiebesöket bjuder på en rundtur i lokalerna och historien om hur
Fängelset arbetar för att skapa en unik plattform för ungas kreativitet. Studiebesöket
passar alla som är intresserade av kultur och ungas skapande. Kom gärna förberedd
med frågor för att få ut så mycket som möjligt av besöket. Fängelset drivs av
Göteborgs Stad Centrum.

Studiebesök eftermiddag
Vi reser gemensamt med kollektivtrafiken. 
Samling vid entrén kl 13.30. Gemensam återresa
när studiebesöket är slut, inga fler seminarier
denna dag. 

Studiebesök: Fängelset, en plats för unga 16+



Seminarium 
Föreningen Navet i Bergsjön har funnits sedan 2008 och hette tidigare Bergsjöns
Kulturhusförening. Föreningen ville ha en mötesplats för alla och började arbeta för ett
kulturhus i Bergsjön. När Göteborgs Stad började bygga Kulturhuset Bergsjön satte
föreningen upp nya mål; att vara ett nav, en samlingsplats och lokalt resurscenter, för
gemenskap, demokrati, samarbete, kultur och personlig bildning. Navet är en plattform för
organisering mellan områdets boende och föreningar och verkar för en tydlig och stabil
infrastruktur för det lokala civilsamhället i Bergsjön.

På studiebesöket får du följa med på Navets resa, från en idé som väcktes av engagerade
eldsjälar i Bergsjön för decennier sedan till hur föreningen idag arbetar med ett medskapande
och tillitsbaserat förhållningssätt.

Studiebesök: Navet i Bergsjön

4H-5A

31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

PASS
4H

TORSDAG
13.30-
16.30 

Gör drömmar till verklighet
PASS
5A

TORSDAG
15.15-
16.30 

KulturUngdom är en ideell förening som stödjer, synliggör och utvecklar initiativ kring eget
skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13 och 30 år i Västra
Götaland. Verksamheten bedrivs med stöd från Västra Götalandsregionen och bygger på
ungas idéer och visioner - stora som små. Under seminariet kommer KulturUngdom bland
annat att berätta om det regionala kulturstödet "K-pengar", lyfta fram medlemsprojekt,
konsulenternas arbete samt projekten Imagine, Filmplats och UKM. 

UKM (Ung Kultur Möts) är ett nationellt festivalkoncept som skapar mötesplatser av, med
och för unga mellan 13-25 år kring kultur. Ungdomens Hus Stureplan i Skara delar med sig
av hur de jobbar med UKM för att inspirera och stimulera unga till att vara kreativa och hur
processen kring UKM får unga att utvecklas i deras verksamhet.

Representanter från KulturUngdom och Stureplan, Skara
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Kunskap får vi bland annat från forskning. Inom ungdomssektorn har forskning blivit ett
ständigt närvarande mål, förespråkat inte bara av forskare utan också av praktiker och
beslutsfattare. Detta väcker dock frågor - vad är det för kunskap vi faktiskt behöver? Är den
forskning som produceras faktiskt användbar? Är forskning verkligen det enda svaret på
kravet på en kunskapsbaserad praktik och politik? Syftet med detta seminarium är att
tillsammans dekonstruera ungdomsforskning och kunskap. Detta för att kunna besvara två
enkla men samtidigt komplicerade frågor: Får vi vad vi behöver? Och om inte, vilken typ av
forskning och kunskap är det vi faktiskt behöver? Detta seminarium hålls på enkel engelska.

Dr. Marko Kovacic är en prisbelönt expert på ungdomspolicy med över tolv års erfarenhet av
forskning, undervisning och konsultation på såväl internationell som nationell och lokal nivå.
Marko är också en erfaren projektledare, utvärderare, författare och ungdomsarbetare med
passion för social utveckling och demokratisk praxis.

Youth work research – do we get what we need?
Dr. Marko Kovacic, expert på ungdomspolicy

5B-5C

PASS
5B

TORSDAG
15.15-
16.30 

Demokrati i fokus
Personal från Trollhättan & Mobila gruppen, Lund

Lyssna till två olika verksamheter som berättar om projekt där de arbetar med demokratiska
principer och mänskliga rättigheter. 100 år av kvinnors rösträtt blev inspirationskälla till en
resa som Mobila Gruppen har gjort med sitt pågående projekt om samhällsorientering,
integration och inkludering. Unga tjejer har träffats i två års tid för att diskutera och jobba
med frågor som berör egna och andras livsvillkor i Lund och i Sverige. Barnkonventionen,
mänskliga rättigheter och demokrati har varit kompassen för denna resa.

Integrera mera var ett projekt mellan 2017-2021, som riktade sig till nyanlända ensam-
kommande flickor. Idag är projektet implementerat i verksamheten på Storegårdens fritids-
gård i Trollhättan som vänder sig till alla nyanlända tjejer från 15 år. Uppdraget kräver ett
gediget, flexibilitet arbete, samt samverkan med olika instanser i syfte att nå de ”gömda
och glömda flickorna” och bidra till kunskap, demokrati och en meningsfull fritid.

PASS
5C

TORSDAG
15.15-
16.30 
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Tyvärr handlar ungas vardag många gånger om att möta kränkningar på nätet, diskriminering
och misstänkliggörande av polisen. Koll på lagen är ett Arvsfondsprojekt som vill ge ungdomar
kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta tillvara sina rättigheter och
bemöta orättvisor. Under seminariet synliggörs ungdomars upplevelser av orättvisor och vad
vardagsjuridik för unga faktiskt innebär. Ni får dessutom testa praktiska metoder för hur ni kan
arbeta med frågor om lagar och rättigheter tillsammans med unga. Dessa metoder har tagits
fram tillsammans med ungdomar och personal på fritidsgårdar och mötesplatser i Östergötland.
Koll på lagen drivs av Byrån mot diskriminering i Östergötland, en ideell förening som jobbar mot
diskriminering och för mänskliga rättigheter.

Koll på lagen
Emma Nilsson & Anna Gunnarsson, Byrån mot diskriminering

5D-5F

PASS
5D

TORSDAG
15.15-
16.30 

Seminarium 

Vad är psykisk hälsa/ohälsa? 
Tonårstiden – psykiskt, socialt och beteendemässigt. 
En metod i fem steg för att bättre kunna bemöta personer som mår psykisk dåligt. 

Psykisk livräddning handlar om att förstå och identifiera tecken på psykisk ohälsa, att kunna
identifiera kriser och lära sig att lyssna samt hänvisa en person vidare till professionell hjälp.
Psykisk livräddning bygger på metoden Mental Health First Aid, MHFA, som utformades för att
öka allmänhetens kunskap om psykiska ohälsa. I Sverige är det NASP (Nationellt centrum för
suicidprevention) som är ansvarig för att metoden har hög evidens och uppdateras regelbundet.
Seminariet kommer att fokusera på ungas psykiska hälsa och gå igenom: 

Seminariet avslutas med tid för reflektion och exempel från era egna verksamheter.

Psykisk livräddning, att förstå psykisk ohälsa 
Karolina Rosenlöf, kurator på Hisingens Ungdomsmottagning PASS

5E
TORSDAG
15.15-
16.30 

Youth work in Eastern Europe
Representanter från DRONI, Georgien & INEDNET, Armenien

Under det här seminariet får du möta DRONI från Georgien och INEDNET från Armenien, två
organisationer som bedriver ungdomsverksamhet under omständigheter som är mycket
annorlunda jämfört med många länder i EU. De kommer att berätta om sina organisationer
och hur de arbetar för att stödja unga människor att utvecklas. Båda har också stor
erfarenhet av Europeiska projekt, har nyligen blivit medlemmar i KEKS och ser fram emot att
diskutera hur vi kan lära av varandra och samarbeta i framtiden. Seminariet hålls på enkel
engelska. 

PASS
5F

TORSDAG
15.15-
16.30 



Karwan Faraj har under tio års tid skildrat och granskat gängkriminalitetens utveckling för TV
och radio och kommer att föreläsa om kriminalitet och dess konsekvenser. Han kommer att
prata utifrån de kriminella som han har mött och intervjuat i sina dokumentärer. Vilka är
dessa personer, hur har de hamnat där och hur ser deras verklighet ut? Föreläsaren kommer
också lyfta frågor om rekrytering, parallella samhällen, lokalsamverkan och vart det brister i
arbetet mot kriminalitet. 

Gängkriminalitet och mekanismerna bakom
Karwan Faraj, journalist

6A-6C

31 MAJ - 2 JUNI 

KEKS KONFERENS

PASS
6A

FREDAG
09.00-
10.15 

Seminarium 

KEKS har tillsammans med fältarbetare från Slovenien, Portugal och Tjeckien utvecklat
kvalitetsindikatorer för fältarbete och ett web-baserat system för dokumentation och
uppföljning, The Logbook Street. Under det här seminariet får deltagarna en presentation av
indikatorerna och systemet, följt av en diskussion kring kvalitet i fältarbete - vad det är, vad
det kräver och hur vi kan fortsätta utvecklas. Seminariet hålls på enkel engelska.

Inspiring Quality Street Work, IQSW
Fältare från Sverige, Slovenien, Portugal och Tjeckien PASS

6B
FREDAG
09.00-
10.15 

Öppen ungdomsverksamhets relation till vålds- och brottsprevention är en fråga som många
inom sektorn diskuterar. Under 2022 tillsattes det en arbetsgrupp inom KEKS för att
tillsammans formulera vår roll och bidrag till det förebyggande perspektivet. 

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar denna relation och blir inspirerade av Borås
systematiska våldsförebyggande arbete som ett exempel på förebyggande arbete med
främjande ansats. Under seminariets interaktiva del kommer ni få testa olika våldspreventiva
metoder.

Vår roll i det förebyggande arbetet
Moa Andersson, Borås & Jonas Agdur, KEKS PASS

6C
FREDAG
09.00-
10.15 
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I det här seminariet delar Tommy Westers och Gilbert Larsson med sig av sina erfarenheter
kring arbetet med ungas delaktighet och inflytande. 

Gilbert delar med sig av de metoder, samarbeten och aktiviteter som har underlättat arbetet
med inkludering och delaktighet. Han berättar även om en vision som till en början verkade
omöjlig, men som tack vare ihärdigt arbete och samarbete nu har blivit verklighet.

Tommy presenterar hur Ale kommuns ungdomsråd har blivit framgångsrikt, men också vilka
utmaningar de stött på längs vägen. I en workshop kommer du att kunna diskutera och
reflektera över arbetet med ungas inflytande.

Vem lyssnar på unga?
Tommy Westers, Ale & Gilbert Larsson, Göteborg Nordost

6D-6F

PASS
6D

FREDAG
09.00-
10.15 

En av fritidsledarens superkrafter är att vara relationsbyggare. Men när är det dags att använda
och utmana relationen så den hjälper och inte stjälper ungdomen?  Under detta inspirerande
seminariepass tittar vi närmare på hur fritidsledaren kan använda just den superkraften i det
universella förebyggande arbetet.

För vem är jag här?
Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, Tanum & Jenny Haglund, KEKS PASS

6E

FREDAG
09.00-
10.15 

Seminarium 

I denna avslutande träff under vårt contact making seminar kommer deltagarna från
seminarium 1F att träffas igen för att spåna idéer och börja skissa på projekt.
Förhoppningsvis kommer många roliga idéer att ha fötts under seminarier och fika pauser
och nu får du chansen att omsätta dessa i spännande projekt. Kanske ett jobbskuggnings-
projekt med någon du pratade med under festen? Eller ett ungdomsutbyte kring hur man
kan motverka psykisk ohälsa? Deltagare från seminarium 1F har förtur, men har du en idé
kring ett projekt så är du mer än välkommen. Seminariet hålls på enkel engelska. 

Contact Making Seminar #2
PASS
6F

FREDAG
09.00-
10.15 
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Avslutning
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Hur släpper vi lös kraften i lokalsamhället, inte
minst ungdomars kraft och engagemang, för att
agera tillsammans för förändring? Vi vet att unga är
socialt engagerade. Vad krävs av vår sektor för att
vi ska fungera som inspiratörer och stöd i de
förändringar som unga människor vill se i sin
närhet, eller i hela världen?

Ignite the spark!

 2 juni 10.45-12.00 

Tänd gnistan!

Nika Kovač är slovensk aktivist och grundare av 8th of MarchResearch Institute, en
organisation som använder berättande och opinionsbildning för att konfrontera
ojämlikheter i Slovenien. Under Nikas ledning startade organisationen kampanjer för
att få en ny juridisk definition av våldtäkt i Slovenien, vilket resulterade i att
samtyckes-modellen "ja betyder ja" infördes i landet. Hon startade också den
framgångsrika kampanjen som mobiliserade mer än 600 000 medborgare och
lyckades motverka privatisering av Sloveniens färskvatten. Välkommen till en verkligt
inspirerande stund! Anförandet hålls på enkel engelska. 

Våra konferencierer, Tony Weseth och Stella Eriksson lotsar oss igenom det vi upplevt under
dessa tre dagar. Går det att knyta ihop denna stora säck? Inspirerade av Nika Kovač rundar vi av
konferensen med att gemensamt reflektera kring vilka frågor som är viktiga att vi tar oss ann på
lokal, regional, nationell och europeisk nivå? Hur kan vi använda vår styrka som nätverk för att
fortsätta att stärka och utveckla den öppna ungdomsverksamheten tillsammans? 

Vad händer nu då? 
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Välkomna!
KEKS.SE


