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Verksamhetsplan 2018-2019 
 
Detta är verksamhetsplanen för 2018-2019 och här beskrivs hur LSU ska arbeta för 
att stärka barn- och ungdomsorganisationernas plats i samhället och deras 
förutsättningar att verka. Den utgår från LSU:s långsiktiga strategi som antogs 2013 
och lyfter fram prioriteringar kopplade till respektive strategidelmål som innebär 
nya satsningar eller utveckling av befintlig verksamhet.  
 
LSU:s verksamhetsområden och befintlig verksamhet  
LSU:s arbete kommer under perioden vara uppdelat i två verksamhetsområden. 
Utöver de satsningar som beskrivs nedan kommer vi att fortsätta med befintlig 
verksamhet enligt följande: 
 
Organisation och ledarskap 
Inom detta verksamhetsområde ingår metodutvecklande och utbildande delar: våra 
nätverk för ordföranden, generalsekreterare, med flera, och vårt 
mentorskapsprogram. Inom området prioriteras mötet mellan 
medlemsorganisationer, som en förutsättning för kvalitativ kompetensutveckling för 
medlemsorganisationerna.  
 
Politik och påverkan  
Inom detta verksamhetsområde ryms LSU:s arbete att förbättra villkor och 
förutsättningar för barn och ungas organisering på alla nivåer, från lokalt till globalt. 
Vi arbetar för att unga och ungdomsorganisationer ska ha makt i relevanta 
beslutsprocesser, och påverka ungdoms- och civilsamhällespolitiken samt 
statsbidraget å medlemmarnas vägnar. Inom det här området ingår LSU:s närvaro i 
Almedalen, LSU Forum samt LSUs representantuppdrag till EU, FN, Europarådet 
samt Nordiska samarbetsforum 
 
Centrala utgångspunkter för LSUs verksamhet är att:  
• LSU ska vara en tillgänglig mötesplats, där medlemmar oavsett förutsättningar och 
bakgrund ska kunna delta och ta plats  
• LSU ska samla bredden av ungdomsrörelsen och vara en representativ plattform  
• LSU ska vara en demokratiskt styrd och öppen organisation där medlemmarna 
kan påverka inriktning och prioriteringar 
 
 
Strategimål 1. Ungdomsorganisationer är starka samhällsaktörer som spelar roll i fler 
ungas liv 
 
Delmål 1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska förbättras 
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet: 
 
A: Öka de ekonomiska förutsättningarna/ finansiering till barn- och 
ungdomsorganisationer 
Vi gör detta genom att:  



- Tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för att statsbidragets storlek 
ska öka och lyfta konsekvenser av begränsad finansiering; så som instabilitet, stress 
och att färre får utrymme att inkluderas i ungdomsrörelsen 
 
B: Öka ungdomsrörelsens tillgänglighet för alla 
Vi gör detta genom att: 
- LSU kommer arbeta för att öka tillgängligheten till utbildningar och information 
via olika plattformar.  
- Under verksamhetsperioden se över LSU:s tillgänglighetspolicy genom att bland 
annat uppdatera LSU:s olika mallar för tillgänglighet.  
  
C: Arbeta med LSU:s interna organisation med målet att den ska vara både stabil 
och bra som arbetsplats 
Vi gör detta genom att: 
- Vi prioriterar att stärka den interna organisationen med fokus på organisering, 
arbetsgivaransvar och ledarskap inom ramen för HEL.  
- Arbeta med aktiv kompetensutveckling för styrelse och personal.  
- Se över LSU:s finansiering och utreda vilka möjligheter som finns för att stärka 
LSU:s ekonomiska arbete.  
 
 
Delmål 1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin verksamhet 
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet:  
A: Fånga upp engagemang och stärka ungas organisering speciellt i marginaliserade 
grupper. 
Vi gör detta genom att:  
- Visa på hur ungdomsrörelsen med dess mångfald skapar värden i samhället, samt 
arbetar tillsammans med medlemsorganisationerna för att få dessa värden erkända.  
- Samordna medlemsorganisationernas arbete med asylsökande och nyanlända.   
   
B. Stärka ungdomsorganisationers arbete med social inkludering och normkritik  
Vi gör detta genom att:  
- Erbjuda utbildning och skapa plattformar för medlemsorganisationers arbete för 
social inkludering.  
- Vara en motvikt och arbeta med att driva på opinionsbildningen mot de 
antidemokratiska rörelserna i samhället. 
 
 
Delmål 1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och organisatoriska stabilitet ska 
stärkas  
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet: 
A: Stärka ungas engagemang och ledare för ungdomsorganisationer för att deras 
engagemang ska vara hållbart 
Vi gör detta genom att:  
- Tillsammans med medlemsorganisationerna, genom projektet HEL, utveckla 
processer och arbetssätt för att möta den ökande stressen och ohälsan i 
ungdomsrörelsen samt bedriva ett aktivt påverkansarbete för att förändra detta. 



- Finnas som stöd till medlemsorganisationerna gällande kompetensutveckling och 
utbildning.  
 
B: Stärka medlemsorganisationernas ekonomiska arbete samt arbeta för en bredare 
finansiering  
Vi gör detta genom att:  
- Agera sammankopplande länk mellan medlemsorganisationer för möjliggöra 
kunskap- och erfarenhetsutbyte angående det ekonomiska arbetet genom att till 
exempel arbeta med kunskapsspridning.  
 
C: Öka kunskap och tillgång till projektmedel för barn- och ungdomsorganisationer 
Vi gör detta genom att:  
- Skapa plattformar där LSU:s medlemsorganisationer får tillfälle att träffa de aktörer 
som fördelar projektmedel för unga och även genom att erbjuda stöd och kunskap 
om hur medel kan och brukar förmedlas.  
 
 
Delmål 1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutsprocesser  
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet: 
 
A: Vara en aktiv röst i både riksdagsvalrörelsen och i valet till det europeiska 
parlamentet 
Vi gör detta genom att: 
- Genom opinionsarbete lyfta ungas perspektiv och de frågor som är viktiga för LSU 
- Vara en aktiv röst både i sociala media och traditionell media för att föra fram 
LSU:s och medlemsorganisationernas viktiga bidrag till samhället. 
 
B: Stärka ungas roll i valen 2018-2019 
Vi gör detta genom att: 
- Vara en aktiv röst i debatten om rösträttsåldern och finnas på plats i de forum där 
både makthavare och ungdomsrörelsen finns för att föra fram frågan. 
- Under perioden anordna seminarietillfällen där både internationella kontakter med 
erfarenhet i frågan bjuds in såväl som ungdomsrörelsen och makthavare. 
- LSU ska arbeta för höjt valdeltagande bland första och andragångsväljare i valen.” 
 
C: Stärka ungdomsrörelsen och fortsätta att vara en viktig aktör vid 
implementeringen av Agenda 2030 
Vi gör detta genom att: 
- Bidra till ökad kunskap om Agenda 2030 och hur ungdomsrörelsen kan arbeta med 
de globala målen genom konferenser, rapporter och opinionsbildande arbete.  
- Skapa och upprätthålla samarbeten med LSU:s partnerorganisationer.  
- Skapa samarbete mellan LSU:s representanter och medlemsorganisationer. 
 
D: Övervaka processen med barnkonventionen som svensk lag och vara aktiva i 
debatten  
Vi gör detta genom att: 
- Ta plats i de forum där debatten sker och vara en aktiv röst i den 
- Utvärdera utkomsten av den nya lagen genom en rapport som släpps efter att den 
träder i kraft 



E: Aktivt arbeta för att konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning blir svensk lag. 
Vi gör detta genom att: 
- Ta plats i de forum där diskussioner om konventionen sker, och vara en aktiv röst 
för implementeringen av konventionen. 
- Genom opinionsarbete lyfta innebörden av konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och hur detta är viktigt för LSU och dess 
medlemsorganisationer. 
 
F: Vara en aktiv röst i samhället för en human flyktingpolitik och asylsökande 
ungdomars rättigheter i samhället  
Vi gör detta genom att:  
-Vara en aktiv röst för en human flyktingpolitik där ungdomar som är på flykt har 
rätt till en trygg vardag.  
-Stärka det interna samarbetet mellan ungdomsorganisationerna i asylfrågan  
-Stärka ungdomsrörelsens arbete för att organisera dessa människor” 
 
 
Strategimål 2. Samhällets bild av ungdomsorganisationer och ungas engagemang är 
rättvisande 
 
Delmål 2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka 
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet:  
 
A: Fortsätta etablera ungdomsrörelsen som begrepp  
Vi gör detta genom att:  
- Aktivt arbeta med kommunikation för att ungdomsrörelsen ska etableras och 
associeras med värdeord som engagemang, handlingskraft och initiativrikedom. 
 
B: Etablera en positiv mediebild av ungas engagemang och organisering  
Vi gör detta genom att:  
- Ge ut rapporter, bland annat Ungdomsrörelsen i siffror, som stärker beskrivningen 
av dagens unga som drivande samhällsförändrare - engagerade, handlingskraftiga 
och initiativrika.  
- Visa på goda exempel där den svenska rörelsen har kommit långt gällande frågor 
exempelvis rörande social inkludering och rättigheter.  
 
Delmål 2.2: Samhällets erkännande av ungdomsorganisationer och deras arbete ska öka  
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till strategimålet: 
 
A: Stärka ungdomsrörelsens position i samhället samt lyfta konkreta förslag hur 
ungdomsrörelsen på ett bättre sätt kan bli hörd 
Vi gör detta genom att:  
- Lyfta både lokala villkor så väl som nationella villkor för ungdomsrörelsen samt 
trycka på hur civilsamhällespolitiken också måste anpassas för att svara även mot 
barn och unga. Detta genom att till exempel uppmuntra ungdomsinkluderande 
myndighetsarbete. 



- Lyfta det unga civilsamhället i en global kontext och visa på ungdomsrörelsen 
viktiga position i globala processer så som exempelvis fredsbygge. 
- Stärka samarbetet med aktörer inom folkbildning samt lyfta vikten av folkbildning 
som metod.  

	
	


