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Rekommendationer gällande regeringens 

stöd till ungdomsrörelsen och civilsamhället 
 
Sammanfattning 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer vill fortsätta att se en nära dialog med 
politiken om de utmaningar som det unga civilsamhället möter med anledning av 
Coronakrisen. I nuläget identifierar vi följande behov: 

-   Fortsatt dialog och gemensamt kunskapsskapande 
-   Uppmaningar till och förändring i myndigheternas arbete  
-   Ekonomiskt stöd vid drabbad verksamhet och för verksamhetsutveckling i 

krisens spår 
 

Introduktion 

Denna sammanställning och rapport har tagits fram för att ge en första bild av 
situationen i ungdomsrörelsen gällande konsekvenser av krisen och vilka behov som 
finns. Vi bygger våra rekommendationer utifrån förförståelsen om att vi behöver 
samverka, att regeringen har muskler att förändra och förbättra styrningen av 
myndigheternas arbete och slutligen att regeringen behöver se den ekonomiska 
skada som riskerar utplåna stora delar av den nuvarande ungdomsrörelsen och att ni 
kan göra insatser för att förhindra detta. LSU ämnar fortsätta följa upp rapportens 
analyser och rekommendationer med fortsatt dialog om utvecklade förslag kring 
ytterligare åtgärder som vi framöver bedömer nödvändiga.  
 
Vi vill inledningsvis peka på att flertalet av de stödpaket som levereras saknar 
förståelse för vår särart i civilsamhället, de bygger ofta på en högre omsättning av 
just ekonomiskt kapital än vad som är relevant för ungdomsrörelsen. Det är oerhört 
viktigt att se och erkänna att en krona som investeras i ungdomsrörelsen omsätter 
mycket mer än de faktiska pengarna som är inblandade då det läggs in engagemang, 
livslust och frivillig och ideellt oavlönad tid som nu riskerar att osynliggöras och 
såras. Därför blir skadan också större när en verksamhet går förlorad än vad som går 
att se om vi tittar endast ekonomiskt.  
 
Vi vill också här passa på och betona att det kommer fortsätta att krävas krisinsatser 
under hela året, under kommande år och inte bara i den inledande perioden av mars 
och april i denna kris. Många barn- och ungdomsverksamheter har stora kostsamma 
verksamheter planerade till sommarloven, andra till hösten. Dessa verksamheter är 



 
Original 2020-04-30 
Uppdaterad 2020-05-12 
 

2 
 

hårt utsatta och svåra att beräkna de ekonomiska riskerna för med otydliga besked 
från regeringen och med nuvarande begränsningar i mötesfriheten.  
 
LSU tror att vi framförallt kommer vi se stora skador på ungdomsrörelsen långsiktigt 
och här beskriver vi en del av de logikerna tillsammans med våra 
rekommendationer.  
 

Utveckling och redogörelse av LSU:s 12 rekommendationer  

Fortsatt dialog och gemensamt kunskapsskapande 

LSU vill börja med att tacka Kulturdepartementet för den dialog som finns och det 
samarbetet som genomförs både i NOD och om ungdomspolitikens förutsättningar. 
Vi är måna om att detta fortsätter och att detta sker gemensamt från våra olika 
parter. Kunskapen som NOD bidrar med genom sitt tillfälliga uppdrag ökar både 
civilsamhällets och regeringens kunskap. Kunskapen bidrar i beräkningar om de 
åtgärder som tas fram och i den politik som förs – det tycker vi är väldigt bra!  

 
LSU har få medlemmar som uppbär LOK-stöd, men för de som gör det är det givetvis 
viktigt att veta hur Riksidrottsförbundets pengar kommer att fördelas. Vi vet att 
detta nu tydliggjorts och presenteras men är måna om att fortsätta följa det arbete så 
att inte mindre lokala föreningar med många barn utanför elitidrotten glöms bort. 
Därför kommer vi att söka vidare dialog även med idrotten. Detsamma gäller för 
kulturen och dess satsningar, där vi har viss upparbetad dialog. 
 
Desto fler av LSU:s medlemmar lyfter att det krävs en större medvetenhet och 
kunskap om hur skört det är i organisationer som inte får lov att samla något 
kapital. Det har generellt inga pengar i buffert då också många av dem har 
finansieringsformer som inte genererar några vinsttillfällen. I de fall där det finns ett 
kapital går det åt väldigt fort när intäkterna sviker, och det kommer att ta mycket 
lång tid att bygga tillbaka det igen. För de som saknar kapital finns det hög risk för 
ekonomisk konkurs.   
 
LSU för givetvis även dialog med andra departement och med olika myndigheter, 
precis som vi gör i vanliga fall. Vi ser ökade behov av tätare dialog och att LSU har 
god kapacitet att arbeta samordnande om än att det vore värdefullt att med mer 
resurser kunna frigöra mer av ledningens arbetstid för detta arbete. 
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Vi Unga lyfter att det skulle vara värdefullt med en kunskapsbank för civilsamhället. 
Utöver allt arbete som sker kring dialog och samråd genom NOD:s arbete ser vi att 
det finns stora behov av att sprida mer kunskap om civilsamhällets särarter och 
logiker. LSU tror att detta är något som vi bör samverka mer med MUCF kring. Detta 
är en del av LSU:s arbete som vi gärna skulle ha mer resurser för då vi ser ett tydligt 
behov. Vi uppfattar också att myndigheten har glädje av vårt arbete med det. I den 
här akuta situationen kopplat till hantering av Coronakrisen synliggörs detta än mer 
än i vanliga fall.  
 

Uppmaningar och förändring av myndigheternas arbete 

-   Rekommendation 1: Genomlys samtliga krisförslag, framförallt de 

för arbetsgivare, så att de fungerar för civilsamhället 

LSU vill kunna ge tydliga svar till våra medlemmar som undrar om krisförslag som 
regeringen presenterat även gäller för ungdomsrörelsen och civilsamhällets alla olika 
associationsformer. Därför är det även fortsatt viktigt att regeringen inkluderar 
civilsamhället som sektor när olika krisförslag läggs fram. Framförallt gäller det att 
snabbt få svar i de ärenden där vi som arbetsgivare har skyldigheter att i vår tur 
kunna leverera i rollen som arbetsgivare. Vi vill förespråka ett arbetsgivarskap 
bygger på en stark partssamverkan och som med trygghet kan fatta medvetna och 
förankrade beslut. I tider av kriser som denna är det extra tydligt att vi behöver en 
god kommunikation. LSU har och kommer att jobba för att ungdomsrörelsen blir en 
så bra arbetsgivare som möjligt, och vi hör att otydligheten kring krislösningarnas 
eventualitet försvårar, skapar oro och ökar stress både hos arbetsgivare och 
arbetstagare om hur närmsta framtiden kommer att se ut. Om regeringen finner att 
ungdomsrörelsens arbetsgivare exkluderas från stödinsatser ber vi er att vidga 
åtgärderna så att vi kan inkluderas.  
 

-   Rekommendation 2: Skattelättnader på sociala arbetsgivaravgifter 

i ungdomsrörelsen 
Eftersom så många medlemmar uttrycker utmaningar kring att behålla personal vill 
LSU tydligt lyfta fram rekommendationen att göra skattelättnader kopplat till de 
sociala arbetsgivaravgifter som finns. Lönekostnader är de största utgifterna för våra 
medlemmar, barn- och ungdomsorganisationerna på nationell nivå.  
Ungdomsrörelsen har inte samma subventioner sen tidigare som tillexempel 
idrottsrörelsen. LSU:s medlemmar har i medelsnitt över fem personer i sin 
personalstyrka, vilket är ett något trubbigt verktyg men ändå visar på ett stort 
arbetsgivarskap i rörelsen.  
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-   Rekommendation 3: Förtydliga uppdraget till myndigheterna att 

tydliggöra vilka krisförslag som gäller för civilsamhället, samt 

uppmuntra till god kommunikation om eventuellt förändrade 

bidragskriterier 

LSU har tydligt märkt av att det behövs snabbfotade myndigheter som genom tydlig 
kommunikation kan lämna besked om hur organisationernas beviljade medel kan 
användas till omställningsarbetet som pågår i organisationerna. Ungdomsrörelsens 
organisationer har på nationellt plan ofta vana av att få instruktioner och direktiv av 
myndigheter. Att myndigheterna nu signalerar att de är tillgängliga behöver spridas 
bredare. De behöver agera uppsökande, eftersom de förväntas lämna besked om 
förändrade förutsättningar. 

 
LSU tycker att MUCF kommunicerat tydligt i relation till projektmedel men att det 
fortfarande finns mycket att önska kring besked gällande statsbidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer.  

 
-   Rekommendation 4: Tillåt ungdomsrörelsen att spara medel av 

oförbrukat statsbidrag  

Det är inte bara utmanande för det unga civilsamhället när intäkterna sinar utan 
även när kostnader avstannar eller skjuts upp om de är tänkta att betalas med 
tillfälliga bidrag. Många av LSU:s medlemmar vittnar om stora behov att få arbeta 
med längre perspektiv. Nu är ett ytterst relevant tillfälle för regeringen att tydligt 
markera för myndigheterna att förslaget i DS 2018:13, om möjligheten att söka och 
lämna fleråriga besked kring organisationsbidrag behöver implementeras. I detta 
akuta läge är det särskilt viktigt att möjliggöra för organisationer att behålla medel 
från 2020 till 2021. 
 
Jagvillhabostad.nu vittnar tillexempel om att statsbidraget för dem står för 70% av 
deras intäkter. Detta är inte helt ovanligt för LSU:s medlemsorganisationer och i 
årets LSU KOLL, vår årliga medlemsundersökning, kan vi rent av se en ökning i 
statsbidragets betydelse för medlemsorganisationernas finansiering. Undersökningen 
genomfördes i februari. Rädda Barnens Ungdomsförbund beskriver att de har 
utmaningar med att projektverksamheter förskjuts men att lönekostnaderna 
kvarstår. Organisationer som Ung Media, Vi unga och SSU önskar klarhet i om det 
går att behålla oförbrukade medel över årsskiftet och ser att det skulle vara väldigt 
värdefullt.  
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-   Rekommendation 5: Se över regleringar inför nästa års 

statsbidragsansökan 

Redan i januari lyfte LSU att våra medlemsorganisationer såg problem med MUCF:s 
arbete med statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna. Det innebär att vi 
redan innan nuvarande kris hade utmaningar som utökas av att det nu finns större 
utmaningar. Vi har ett gemensamt utvecklingsarbete framför oss tillsammans med 
MUCF men ser trots allt att det är viktigt att lyfta till regeringen behovet av vi 
kommer behöva räta ut frågetecken kring regleringar. Det finns frågor om stadgars 
utformning och demokratisk organisering som gäller alla organisationer. Nu ser vi att 
detta blir ett än mycket större problem i rådande tider.  
 
Eftersom bidragsunderlaget bygger på medlemsantal vill vi särskilt lyfta 
medlemmarnas oro kring sin medlemsrekrytering och att det påverkar 
ungdomsrörelsen på lång sikt. Även om vi ser att många förändrar sin verksamhet 
och ställer om så är det olika saker att verka digitalt och att möta människor på 
riktigt. Att arbeta tillgängligt digitalt kräver andra strategier och annan medvetenhet 
än att göra det mer traditionellt. För de organisationer som samlar medlemmar för 
att bygga upp en starkare röst med ökat antal medlemmar går det främst om att byta 
metoder – medan våra organisationers föreningar som fungerar som ett socialt stöd i 
det lokala får allt svårare att genomföra verksamhet. Att arbeta i ungdomsrörelsen 
handlar ofta om att ge av sin tid och sitt engagemang, därför är logiken inte 
detsamma att mötas över ett bokbord eller i ett soffhäng med ungdomsgruppen som 
det är att endast sprida sina budskap digitalt. Vi har ett socialt arbete som är byggt 
på möten och som skapar tillit och livsmod.  
 
Utöka möjligheten att välja bidragsgrundande år i kommande 

statsbidragsansökningar  

LSU menar att regeringen borde öka flexibiliteten för barn- och 
ungdomsorganisationer att söka nästkommande års statsbidrag på bidragsunderlag 
från valfritt år 2017-2020. Vi vet att 2020 är ett otroligt svårt år att sia om 
utkomsten för i nuläget. En del barn- och ungdomsorganisationer kommer få ta 
hårda smällar och medlemmarna vittnar om stora medlemsrekryteringsproblem. 
Andra kanske precis har startat och får en flygande start om de lyckas pricka rätt 
och är väl utrustade för den digitala miljön där vi nu umgås och organiserar oss som 
mest. Vi tror att en flexibilitet som öppnar upp för förbunden att välja 
bidragsgrundande år skulle minska oron och stressen i förbunden. De skulle själva 
ha kontroll över vilket val de gör. Vi tror också att det skulle minska stressen att 
genomföra onödiga saker fysiskt i hetsen att lyckas bedriva verksamhet under en 
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mycket märklig konkurrenssituation. Likt studieförbunden resonerar kring att 
rapportera om 2019 istället för 2020 för att fördela folkbildningsstödet nästa år så 
vill vi inte försätta organisationerna för den typen av konkurrens och press som i 
värsta fall kan uppmuntra till ogenomtänkt verksamhet.   
 
Sveriges Elevkårer har stora utmaningar att nå sina interna mål och ser att inte lika 
många elever ansluter sig till kårerna. De hoppades kunna arbeta intensivt under 
hösten men är nu rädda att rekommendationerna som nu gäller blir förlängda även i 
höst, vilket skulle omöjliggöra ett sådant arbete. De vill också lyfta att vän-
organisationerna i Skandinavien har fått medel att arbeta med satsningar av sina 
regeringar.  Jagvillhabostad.nu ser så pass stora medlemstapp nu att de riskerar att 
inte nå målet om fem aktiva lokalavdelningar vilket skulle innebära förlorat 
statsbidrag år 2022. Sveriges Blåbandsungdom är oroliga över att inte nå 1 000 
medlemmar mellan 6-25 år då många rekryterande evenemang ställs in. Det känns 
osannolikt att hitta motsvarande arenor online. De skulle vara hjälpta av att få söka 
statsbidrag på föregående års medlemssiffror. Detta lyfter även Nyheterhetsrörelsens 
Scoutförbund och hänvisar till att både Riksidrottsförbundet och folkbildningen 
kommer att göra så. Svenska Alliansmissionens Ungdom och Unga Feminister är 
oroliga för att tappa statsbidraget helt och Sverok lyfter att ett kraftigt förändrat 
statsbidrag självklart kan få stora konsekvenser för möjligheten att hålla personal i 
organisationen. 
 

Ekonomiskt stöd vid drabbad verksamhet och 

verksamhetsutveckling 

LSU ser behov av krisstöd till drabbade civilsamhällesorganisationer som är 
genomförbara med våra särartslogiker. Våra medlemmar vittnar om att de tappar 
intäkter, att de tvingas fatta väldigt riskfyllda ekonomiska beslut och att de ser nya 
behov av verksamhetsutveckling under rådande samhällsutmaningar. LSU vill därför 
se både ett krisstöd som går att söka för intäktsbortfall och att det skjuts till resurser 
för ny verksamhet som kommer av nya behov. Vi vill även verkligen här betona 
vikten av att myndigheterna är väl informerade, kommunikativa och har möjlighet 
att fatta de beslut som krävs.  
 

-   Rekommendation 6: Intäktsstöd vid stora intäktsbortfall – 

civilsamhällesakut 

LSU vill se medel för intäktsbortfall som myndigheterna fördelar. Vi tycker att det är 
viktigt att de myndigheter som vi som organisationer har relationer till och som 
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förstår civilsamhällets olika särarter och logiker också är de som fördelar medel till 
oss. Det är viktigt för att värna principerna om långsiktighet och kvalité men även 
öppenhet och mångfald påverkas av att det skapas otydlighet. Civilsamhällets stöd 
har påverkats mycket genom åren av att det skett förändringar i bidragsgivningen 
och det är viktigt att i en kris inte riva upp större sår och känslan av att tvingas 
börja om på nytt. 
 
Olika typer av intäkter som identifierats gå förlorade: 

-   Medlemsavgifter 
-   Verksamhetsavgifter 
-   Läger- och deltagaravgifter 
-   Biljettintäkter 
-   Försäljning i samband med aktiviteter  
-   Försäljning av profilprodukter 
-   Insamling 
-   Bidrag från moderförbund 
-   Samarbeten med näringslivet  
-   Sponsring 
-   Försäljning av föreläsningar, utbildningar och andra tjänster 
-   Framtida bidrag som bygger på medlemsantal 
-   Framtida bidrag som bygger på verksamhetstimmar eller antal deltagare i 

verksamhet 
-   Framtida projektmedel, tillexempel nästkommande års praktikantutbyten 

eller projektmedel som bygger på att organisationen gjort ett förarbete i ett 
tidigare beviljat projekt som nu ställts in men som inte går att söka om. 

 
Exempel på ekonomiska risker och kostnader som vi hittills identifierat i 
ungdomsrörelsen: 

Medlemsorganisation Påverkan på verksamhet Konsekvenser 

Sveriges 4H 

Lägerverksamhet, 250 extra 
anställda under sommaren. 12 000 
lägerplatser för barn och unga.  

Denna verksamhet är grunden för 
organisationens ekonomi och 
verksamheten bidrar till 
medlemsrekryteringen. 

Föreningen Tilia 
Minskade föreläsningsintäkter.  Föreläsningar är den enda intäkt 

Tilia har då de inte har något 
statsbidrag. 

Ung Media 
Minskade försäljningar av 
utbildningar, medieproduktion och 
minskade bevakningar  

Minskat ekonomiskt utrymme med 
fria medel.  
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Sveriges Elevkårer 

Risker att tappa medlemmar när 
elevkårerna har svårare att 
genomföra sin verksamhet. Minskad 
försäljning av utbildningar på grund 
av stängda gymnasieskolor. 

Minskat bidrag och minskat 
ekonomiskt utrymme med fria 
medel. 

Unga Feminister 
Rekrytering av medlemmar på 
grund av inställda evenemang. 

Medlemmarna är bidragsgrundande 
för organisationen. 

Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund 

Mycket varsel och permittering.  
Beror på hur många medlemmar vi 
lyckas nå. 

En oro och troligtvis inte lika 
många medlemmar och deltagare. 

Svenska Kyrkan Unga 
Har ställt in lägerverksamhet. Minskade verksamhetsintäkter och 

att distrikten förlorar regionbidrag. 

Kontaktnätet 

Inställda turnéer, festivaler, caféer 
och lokaler stängs ner.  
 

På en månad förlorar de runt 
250 000 kr. Fram till årsskiftet 
skulle det innebära runt 2 500 000 
kr. 

Scouterna 
Inställd lägerverksamhet. Just nu ekonomisk förlust på 

10 000 000 kr. 

Sverok 

Tillexempel har stora evenemang 
ställts in:  
Nordsken, Skellefteå 9 200 besökare 
GothCon, Göteborg 2 200 besökare 
Kodachikai, Lund 1 000 besökare 
LinCon, Linköping 1 800 besökare 

Medlemstapp på grund av inställda 
stora evenemang. Minskat eget 
kapital.  
 
 

Svenska Alliansmissionens 
Ungdom 

Inställd lägerverksamhet och 
festivaler.  
 
Som huvudman för en folkhögskola 
och delägare för en konferensgård, 
får de stora ekonomiska förluster 
som de behöver skjuta in pengar till 
men inte har råd med. 

Oklart hur de kommer göra nu. Det 
är stor oro eftersom de inte har råd 
med det som de ser som 
nödvändigt. Även om de bokar om 
till sommaren och sen eventuellt 
ställa in och sen betala 
avbokningsavgifter i alla fall. De har 
inte råd med det. 

Vi Unga 

Medlemssiffror påverkas, eftersom 
de utgår ifrån det fysiska mötet. 
Minskade deltagaravgifter som inte 
kommer in på grund av inställda 
arrangemang. 

Majoriteten av rekryteringar sker 
vid evenemang. 

IFMSA 

Inställt utbytesprogram så de går 
back 300 000 kr som är en stor del 
av budgeten. Det går inte att 
använda statsbidrag för det. De 
behöver betala tillbaka medel till 
sina medlemmar och partners. 

Det går inte att använda statsbidrag 
till de kostnaderna som uppstår 
med utbytesprogrammen och de vet 
i dagsläget inte hur de ska kunna 
täcka kostnaderna. 

KFUM 

För de stora föreningarna tappas 
enorma intäkter på grund av hotell, 
vandrarhem och caféer. De små 
föreningarna kommer ha tufft att 
ens klara sig. De erbjuder 
sommarjobb till tusentals 

Stora ekonomiska konsekvenser 
med risk för konkurs för flera 
verksamheter inom KFUM-familjen.  
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ungdomar, men svårt i år på grund 
av ekonomisk förlust.  
 
Små förändringar såsom hur många 
som får vara i en buss tillsammans 
kan höja kostnader med 500 000 kr. 
Det är bara inför ett enskilt 
evenemang.  
 
Genom avhopp av deltagare, 
förlorar de stora intäkter också.  

PUSH Sverige 
Näringslivet finansierar i vanliga fall 
en del verksamhetskostnader. Dessa 
pengar dras nu in. 

Svårt att bedöma storlek på detta, 
men företagssamarbeten och 
privata insamlingskanaler sinar. 

Sveriges elevråd – SVEA 
Medlemssiffror dalar och utebliven 
utbildningsverksamhet.  
 

Påverkar statsbidrag och eget 
kapital. Tappar även intäkter från 
försäljning av utbildningar. 

RUM 

Studiecirklar, ekonomiskt tapp på 
grund av att man inte kan mötas. 
Verksamhet upphör i stort eftersom 
det är svårt att musicera, dansa och 
sjunga tillsammans digitalt.  
 

Skapar ensamhet, saknad och 
ångest. Totalt har 20% av alla 
intäkter förlorats under två 
månader, som ligger på ungefär 
2 000 000 kr. I denna takt innebär 
det konkurs innan årets slut. De 
har en del minskade utgifter men 
de behöver fortfarande betala ut 
löner. 

PeaceWorks 

Alla utlandspraktiker är avbrutna. 
Svårt att veta om de kan lysa ut nya 
praktikplatser. 
 

Svårt att planera för resten av året 
och nästkommande år. Behöver 
någon form av stöd för inställd 
Sida-finansierad 
praktikverksamhet.  

 

-   Rekommendation 7: Stöd på lokal och regional nivå 

LSU ser ett stort behov av att regeringen gör en markering mot kommuner och 
regioner för att inte bidrag och avtal ska försvinna på lokal och regional nivå. Flera 
medlemsförbund vittnar om konkreta problem med minskade aktivitetsstöd och att 
projektmedel dras in vid förändrad eller inställd verksamhet trots att 
organisationerna har fortsatta kostnader och tillexempel avbokningsavgifter eller 
liknande. En stor utmaning är också att verksamhetstimmar eller antal deltagare är 
bidragsgrundande för kommande år vilket riskerar långsiktigt mycket stora 
ekonomiska konsekvenser när verksamhet inte kunnat genomföras. Problemen är 
alltså akuta och innebär att förbunden är oroade både på kort och lång sikt.  
 
Sveriges 4H vittnar om att kommuner dragit tillbaka medel för organisationens 
satsningar i socialt utsatta områden. Riksförbundet Unga Musikanter beskriver att 
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regioner avbrutit projekt och lämnat organisationen med kostnaderna för projektets 
verksamhet. Båda dessa exempel riskerar att skada organisationerna djupt och 
hindra dem att genomföra verksamhet både nu och i framtiden.  
 

Svenska Kyrkans Unga har lyft att de ställer in all lägerverksamhet som innebär 
övernattningar. Med de tillfälliga restriktionerna kring antal deltagare påverkas 
väldigt mycket av ungdomsrörelsens verksamhet, inte minst på regional nivå där vi 
ofta samlar barn och unga från många lokala föreningar och antalet är 
bidragsgrundande. Verksamheten är en viktig aspekt av medlemskapet så även 
bidragsunderlaget på nationell nivå påverkas mycket. Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund lyfter att de ser minskade aktivitetsstöd på lokalplanet. Många ser att 
regionsbidragen dras in eller minskar på grund av att de baseras på antalet deltagare. 
Vi Unga och Svenska Alliansmissionens Ungdom lyfter att kommuner och regioner 
tycks sakna förståelse för hur illa det kommer slå med deltagarbaserade 
verksamhetsbidrag. Sverok lyfter att det är svårt för föreningarna att leva upp till 
avtal med kommuner om lokaler när verksamheterna inte kan genomföras. Det är 
fortsatt en stor utmaning att kommunerna inte har synkade bidragsregler. Detta är 
en diskussion LSU haft även sen tidigare med Sveriges Kommuner och Regioner och 
som vi ser fortsatt behov av.  
 

-   Rekommendation 8: Öronmärkta medel för kommuner och regioner 

att fördela till barn- och ungas egen verksamhet 

LSU vill att det möjliggörs för kommuner och regioner att få stöd att fortsätta dela ut 
medel till civilsamhället lokalt och regionalt. Vi hör att både kommuner och regioner 
säger att de inte har råd med detta. Det är en olycklig prioritering som riskerar att 
skada vårt samhälle i grunden om barn och ungas rätt till lek, fritid och organisering 
skadas. Vi vet att demokratiska ungdomsledda verksamheter är en bra grund för 
trygga barn och en ökad kunskap och tillit till demokrati. Utöver att det skapar 
ojämlikhet mellan barn och ungas möjlighet att få kunskap och tillgång till sina 
rättigheter så riskerar det dramatiska konsekvenser för organisationernas 
livaktighet. När den lokala verksamheten faller eller går i konkurs och samtidigt som 
den nationella nivån lever i osäkerhet eller är bundna i uppdrag finns det små 
möjligheter att vara ett tillräckligt stöd för lokal verksamhet. Regeringen behöver 
visa att dessa prioriteringar fortfarande är av största vikt för det samhälle vi vill ha. 
Staten har möjlighet att skjuta till bidrag för denna verksamhet och LSU vill se en 
öronmärkning som tydliggör att barn och ungdomsverksamheten lokalt och 
regionalt även fortsatt är prioriterad. Vi vill även att kommunbidrag för 
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sommarlovsaktiviteter, och liknande stöd som kommuner kan söka, behöver vara 
förbundna med krav på samverkan med det lokala civilsamhället.  
 

Verksamhetsutveckling  

LSU ser att medlemsorganisationerna redan har ställt om viss verksamhet men har 
stora behov av att verksamhetsutveckla mer för att fortsätta nå sina målgrupper och 
fylla sina syften i en förändrad värld. Det är mycket att omfamna på en gång och helt 
säkert är det många organisationer som knappt vet hur det går, för de är mitt uppe i 
det. Det råder otydlighet kring pengar, fördelning och resurser på många plan. Det 
finns utmaningar som både är tekniska och ekonomiska. Tillgänglighet till arenor 
och att lära mycket nytt snabbt skapar demokratiska brister. Många vittnar om 
problem med bredbandet och att svajigt internet skapar problem. 
Infrastrukturutmaningarna drabbar särskilt lands- och glesbygd. Behovet av ny 
kompetens hos både utförare och deltagare kräver ökade och förändrade personella 
resurser vilket är en stor utmaning för flera organisationer. Inköp av nya tekniska 
verktyg och ändrade behov av tillgänglighetsanpassning är andra frågor som måste 
hanteras.  
 
Det är tydligt att världen idag är väldigt annorlunda och ställer nya krav på oss som 
medmänniskor och som organisationer som arbetar med barn- och unga. 
Ungdomsrörelsens erfarenheter och kompetens kan och bör investeras i nu så att vi 
kan bidra till skyddsnätet för barn och unga.  
 

Olika typer av verksamheter som vi ser redan har ställts om: 

-   Kunskapsseminarier, kurser och utbildningar  
-   Panelsamtal  
-   Workshops 
-   Podcast-verksamhet genomförs på distans 
-   Målgruppsanpassad informationsspridning av rådande 

rekommendationer  
-   Läxhjälp på distans 
-   Samtalsstöd  
-   Studiecirklar 
-   Arbetsledning 
-   Revisionsuppföljningar 
-   Styrelsemöten 
-   Medlemsmöten 
-   Personalmöten 
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-   Sociala träffar så som fikaraster, lunchdejter och olika 
sammankomster 

 

-   Rekommendation 9: Nya behov behöver ges nya medel 

LSU vill att det möjliggörs nya utökade resurser för medlemsorganisationernas nya 
behov av utbyggda och nyutvecklade verksamheter. Eftersom det är barn- och 
ungdomsorganisationer skulle en särskild snabbutlysning hos Arvsfonden kunna 
vara ett alternativ. Eftersom vi vet att denna handläggning i normala fall tar 6 
månader så ser vi behov av att myndigheten får ökade resurser eller möjlighet att 
prioritera verksamhetssatsningar från barn- och ungas egen verksamhet och 
möjliggöra någon form av snabbspår.  
 
Detta är en sammanställning på exempelbehov som LSU än så länge fått in:  

Medlemsorganisation Behov av utvecklad verksamhet 

Sveriges Elevkårer 

Arbetar nu med att stötta medlemmar med anledning av stängda 
gymnasieskolor, både när det kommer till rätt till utbildning och 
tillhörande frågor samt hur elevkårerna ska bedriva föreningsverksamhet 
på distans. Har inlett ett arbete med att ställa om all vår verksamhet till att 
göras digitalt. Arbetar även med att vara en kommunikationskanal för 
information om frågor som rör elever och gymnasieskolor i krisen.  
 
Behov framöver är säkrad finansiering. 

Föreningen Tilia 

Medmänskligt stöd i form av chatt varje kväll bedrivs redan. Trycket har 
ökat ännu mer än tidigare då nu även kuratorer hänvisar tydligt till dem. 
Var tredje chatt handlar om Corona. Det är svårt att ta emot alla barn och 
unga som söker sig till dem samtidigt som ungas psykiska ohälsa ökar nu. 
De vill bidra till att skapa trygghet och kommunicera med barn och unga.  
 

Rädda Barnens 
Ungdomsförbund 

Tillhandahålla lunch för barn, och stöd till de äldre. Stötta utsatta barn på 
olika vis. Ser särskild sårbarhet hos barn i migrationsprocesser. Vill se ett 
bailout package för barn som har presenterats för 
Arbetsmarknadsdepartementet.  
 

Röda Korsets 
Ungdomsförbund 

Arbetar med läxhjälp som behöver byggas ut. 

Syrianska-Arameiska 
ungdomsförbundet 

De bidrar och organiserar tillverkning av varor under Coronakrisen, 
exempelvis handsprit och skyddsutrustning. 

Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund 

De ser att alkoholkonsumtionen går upp. De behöver kunna erbjuda barn 
och unga möjlighet att komma ifrån utsatthet och stökiga 
hemmaförhållanden.  

Svenska Kyrkans Unga 

Måste hitta sätt att verksamhetsutveckla möten. För många är deras 
mötesplatser den enda sociala mötesplatsen de har. Ungdomsgrupper och 
barnverksamhet fyller stora diakonala behov.  
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Kontaktnätet 

Är starka i glesbygd och inland och vill hjälpa de mest utsatta men saknar 
finansiering för det. Samlar information som de sprider vidare genom 
rapport och infosida.  
 

Junis 

Det är viktigt att hålla öppet för att särskilt stöd till ekonomiskt utsatta, 
eller barn som kommer från dysfunktionella familjer. Viktigt att inte ställa 
några ekonomiska krav. De vill skapa och sprida trygghet genom 
information och tillgänglighet.  
 

Sveriges 4H 
Arbetar för att stödja utsatta barn och unga i socialt utsatta områden, men 
behövs mer personal för det.  
 

Sverok 
Använder sin kompetens och ger stöd till civilsamhället om hur man har 
digitala årsmöten, mötesplatser mm.  
 

Vi Unga 

Är starka i småsamhällen. Deras verksamhet är viktig för att motverka 
ensamhet och särskilt när digitaliseringen inte är tillgänglig där.  
De försöker fördela ut bidrag till föreningar och distrikt att genomföra 
verksamhet på andra sätt. 
 

IFMSA 

Kan lätta karantänångest och förmedla nyttiga initiativ till läkarstudenter. 
Medlemmar anmäler sig för att hjälpa i vården. Arbetar även med Care to 
Translate.  
 

KFUM 

Många verksamheter skulle kunna byggas ut om de ekonomiska riskerna 
som nu finns minimeras. De ger första sommarjobben och en trygg plats att 
vara på under sommaren. Det skapas ett socialt värde som inte går att 
översätta till pengar.  
 

Svenska Alliansmissionens 
Ungdom 

Fortsatt fokus på mindre lokala grupper, stötta barn och unga att ha en 
trygg plats.  
 

Sveriges elevråd – SVEA 

Arbetar för att stötta elever, kontakt med Folkhälsomyndigheten och 
Skatteverket för att skapa relevant material för barn och unga. Bland annat 
skapat en hemsida där elever kan fråga om sina rättigheter.  
 

 
Det finns flera olika metoder för att tackla de brister på resurser som civilsamhället 
har just nu. Det ser vi även framförs ifrån andra delar av civilsamhället och det 
tycker vi är bra. Vi väljer att slutligen lyfta två av dem som vi tror kan ge störst 
effekt på lång sikt, givet att vi också får möjlighet att arbeta med vårt 
omställningsarbete för detta är inte resurser som ungdomsrörelsen är vana att arbeta 
med:  
 

-   Rekommendation 10: Höj tak i gåvoskatteavdraget till 100 000 kr 

-   Rekommendation 11: Staten matchar gåvogivandet  
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Dessa åtgärder skulle kunna ge stor effekt för givandet. Liknande system i andra 
länder tycks redan tidigare fungerat väl. Ungdomsrörelsen har mindre erfarenhet av 
att arbeta med insamling och gåvor än många delar av civilsamhället. Med dessa 
åtgärder skulle både vi och våra moderförbund få bättre förutsättningar till ett reellt 
insamlingsarbete i kristider. LSU ser att barn- och ungdomsorganisationers bidrag 
från moderförbund också har minskat under det senaste året, vilket givetvis oroar 
oss nu när moderförbunden också oroas av ekonomisk kris. Åtgärderna skulle också 
ge ungdomsrörelsen en bra skjuts in i insamlingsarbetet för att på längre sikt 
möjliggöra för en större ekonomisk frihet och minskat statsbidragsberoende, något 
som skulle kvalitetssäkra vår dialog ytterligare och stärka civilsamhällets roll som 
oberoende röstbärare. 
 

-   Rekommendation 12: Samordning av ideella insatser och 

intergenerationella utbyten 

Volontärutveckling och bidrag till att stärka arbetet med att växla volontärer och 
ideella från de äldre i riskgrupper till yngre åldrar. LSU skulle vilja arbeta aktivt med 
att vara ett stöd i samordningen av ideella insatser. Vi tycker att det behövs ett 
samordnat arbete som sprider kunskap om digital demokratisk tillgänglighet för att 
minska ensamheten som flera medlemmar lyfter, men vi ser också att detta kräver 
resurser som vi idag saknar.  

 

Avslutningsvis  
Sedan Coronakrisen började, har LSU kartlagt hur våra medlemsorganisationer 
påverkas av Coronakrisen. Det har vi gjort löpandes och även genom två 
konsultationsmöten som regeringskansliet närvarade på. Vi har också bistått MUCF i 
planering och deltagande i deras konsultation av barn- och ungdomsorganisationer.  
 
Vår kartläggning fortsätter och med hjälp av samarbetet i NOD lyckas vi nå även 
bredare i större skala. LSU för främst dialog om Coronakrisen med våra 
medlemsorganisationer, civilsamhällesorganisationer, regeringskansliet, inom NOD, 
MUCF, och SKR. 
 
Ungdomsrörelsen är en folkrörelse som vi redan tidigare konstaterat är 
underfinansierad och överbelastad. Vi ser nu att barn- och ungdomsorganisationer 
runtom i hela landet växlar upp i solidaritet och gemenskap. Det handlar om barn 
och unga i alla frågor såsom utsatthet, psykisk ohälsa, rätt till utbildning, kultur, 
religion, läxhjälp, de första jobben, bostäder och mycket mer. Ungdomsrörelsen 
ställer upp både proaktivt och reaktivt. Vi har tidigare visat hur snabba vi är att 
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ställa om i kris, för att hjälpa de som behöver det mest oavsett konsekvenser på våra 
organisationer. När vi tar hand om samhället behöver samhället sen ta hand om oss. 
Vår välvillighet måste mötas som en samhällelig nödvändighet, för det är precis vad 
det är. När det inte är kris, när det är kris och oavsett vilken kris det handlar om. 
 

Med vänliga hälsningar,  

Rosaline Marbinah, ordförande 

Hannah Kroksson, generalsekreterare 

Rebecka Stenkvist, tillförordnad generalsekreterare 
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Uppdaterad rapport 2020-05-06 

 

-   Rekommendation 6: Intäktsstöd vid stora intäktsbortfall – 

civilsamhällesakut 

Tillägg till rekommendation 6 på sida 6–9. Ytterligare exempel på ekonomiska risker 
och kostnader som vi har identifierat i ungdomsrörelsen: 

Medlemsorganisation Påverkan på verksamhet Konsekvenser 

Ensamkommandes förbund 

Ensamkommande barn och unga 
kommer att drabbas extra hårt 
under Coronakrisen. Viktiga 
mötesplatser ställs in med vanligtvis 
över 60 besökare per dag, varav 
dessvärre en stor del lever i en svår 
och utsatthet av materiell fattigdom, 
psykisk ohälsa, hemlöshet, 
missbruk, hedersproblematik eller 
sexuell exploatering. Innan krisen 
angav 31% att de inte känner sig 
trygga i sitt eget boende. Över 20% 
uppger att de inte har ett ordnat 
boende. 

En av samhällets mest sårbara 
grupper riskerar att sättas i ännu 
större sårbarhet, fattigdom och 
våld. Det blir också svårare att ta 
möta gymnasielagens krav.  

Sáminuorra 

Alla har inte möjlighet att delta 
digitalt. För många av 
medlemmarna beror det på att de 
bor på otillgängliga platser där både 
telefon och internetuppkoppling är 
obefintlig eller inte tillräckligt bra 
för att kunna medverka.  

Medlemmar kan inte delta på 
aktiviteter och det finns en 
förväntan av att ha teknisk 
utrustning som många inte har.  

Unga Hörselskadade 

Skolor och kommuner erbjuder inte 
hörseltolkning i den utsträckning 
som behövs nu för barn och unga 
med hörselskada.  

Det påverkar livskvaliteten, 
rättigheterna såsom till utbildning 
nu när den är digital samt lika 
villkor till engagemang. Barn och 
unga med hörselskada blir 
isolerade.  

 
-   Rekommendation 9: Nya behov behöver ges nya medel 

Tillägg till rekommendation 9 på sida 12–13. Detta är tillägg till en sammanställning 
på exempelbehov som LSU har fått in:  

Medlemsorganisation Behov av utvecklad verksamhet 

Ensamkommandes förbund 

De insatser som Ensamkommandes förbund vill utveckla och behöver 
ekonomiskt stöd för är följande: 
 
Utökat individuellt stöd för personer i utsatthet 
Då vi som mötesplats och personal har en unik relation till många av dessa 
barn och unga har vi möjlighet att själva ringa och kontakta (istället för att 
ha en öppen linje), följa upp, besöka, erbjuda promenader och särskilt 
stödja de personer vi vet är i särskild utsatthet i denna situation. Vi vet att 
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många i dessa tider behöver någon att prata med, någon som kan ge 
rådgivning och hjälpa till med svåra uppgifter och myndighetskontakter. 
Vidare är vår tanke att utvecklandet av individuellt distansstödkan 
innefatta hjälp i att finna boende, även temporära lösningar nu i dessa 
kriser, då vi vet att detta är ett av de främsta skydd mot smitta. 
 
Informationskampanj 
Självklart har de flesta fått information om Corona vid detta laget men de 
nås mycketsent om uppdateringar, tips och om rutiner vid vårdbesök eller 
upplevda symptom. Eftersom vi har en unik relation med många önskar vi 
att satsa på att kommunicera ut information till vår målgrupp på de sätt, 
med de kanaler och på de språk vi utifrån erfarenhet vet fungerar. Vi kan 
också aktivt dela ut hygienprodukter och handsprit. 
 
Stöd i studier 
Många av våra besökare kommer dagligen för läxhjälp. Vi vill därför nu 
utveckla ett digitalt system för läxhjälp, där en kan boka in sig för sådan 
via länk. Vi kommer då behöva utveckla ett system för detta och ta lärdom 
av skolor och distansutbildningar. Vi vill även kunna fortsätta erbjuda 
fysisk läxhjälp, men genom att endast träffas två personer (elev och 
läxhjälpare). Eftersom flera utav våra ordinarie volontärer behövt ta paus i 
sin roll som läxhjälpare pga. att de tillhör riskgrupp och/eller vill begränsa 
sinasociala kontakter behöver vi kunna anställa personal på timmar som 
kan ge detta viktiga stöd. 
 
Stöd i arbetssökande 
Eftersom många ungdomar vi möter dels är utan sysselsättning generellt, 
dels är beroende av att snabbt finna arbete efter studierna i och med nya 
gymnasielagen är stressen extra stor utifrån den ekonomiska situationen. 
En stor del av vår ordinarieverksamhet är att på plats stödja i 
arbetssökande. Nu måste vi tänka om och kunna arbeta mer med detta på 
distans. Vi behöver därför utveckla rutiner och metoder för ett sådant stöd. 
 
Det ekonomiska stöd som behövs är totalt 493 640 kr. En detaljerad 
budget finns.  

RFSL Ungdom 

Det finns ett ökat behov av stödverksamheten Pegasus Råd & Stöd. RFSL 
Ungdom ser de att en del av de som kontaktar RFSL Ungdom, har svårare 
att få stöd under nuvarande kristider. Verksamheten fortsätter och 
behöver möta ett större behov.   
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Uppdaterad rapport 2020-05-12 

 

-   Rekommendation 6: Intäktsstöd vid stora intäktsbortfall – 

civilsamhällesakut 

Tillägg till rekommendation 6 på sida 6–9. Ytterligare exempel på ekonomiska risker 
och kostnader som vi har identifierat i ungdomsrörelsen: 

Medlemsorganisation Påverkan på verksamhet Konsekvenser 

Youth For Understanding 

Så pass stora ekonomiska förluster 
att riksorganisationen som har 
funnits sedan 1961.  

Riksorganisationen och 
lokalföreningar stängs ner med 
värdefull verksamhet och 
kulturutbyten mellan ungdomar i 
världen som upphör. 

PeaceWorks 

PeaceWorks förlust handlar om 
deras fristående internationella 
verksamhet med ungdomar som 
åker iväg på projekt runtom i 
världen. Vanligtvis budgeteras 
610 000 kr i intäkter av den 
verksamheten. Det finns två 
scenarios. Det bästa scenariot 
innebär att verksamheten kan 
startas igång i höst och då blir 
intäktsbortfallet 330 000 kr. Det 
värsta scenariot är att 
verksamheten inte kan pågå 
överhuvudtaget under år 2020 och 
då blir det en förlust på 600 000 kr 
för PeaceWorks. Risken identifieras 
som relativt stor och organisationen 
kan inte täcka upp det på något 
annat sätt.  

Kortsiktiga och långsiktiga 
konsekvenser med negativt resultat 
som är en stor del av 
organisationens budget, bland 
annat vad gäller verksamhet och 
anställningar.  

 
 
 


