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6.1 § Proposition om 
Verksamhetsplan 2021  

Bakgrund 
I bilaga finner ni styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2021. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i representantskapets beslut under 
föregående årsmöte om att även anta verksamhetsplanen för 2020 som 
preliminär för 2021. 

Verksamhetsplanen är därför till största delen densamma som för 2020 
men styrelsen föreslår att lägga till ett antal mål kopplade till Covid-19 
pandemin, förändringar i ekonomiska förutsättningar, synliggörande 
av folkrörelsernas roll i skapandet av demokrati samt för att förbereda 
kommande valår 2022. Två befintliga mål föreslås justeras, vilket nedan 
markeras med att föreslagen tillagd text fetmarkerats. 

De mål som föreslås läggas till eller förändras är följande: 

Under delmål A
• Att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer ska öka 

ytterligare och att ökningen ska permanenteras.
• LSU ska i ljuset av Covid-19 pandemin lyfta och prioritera arbetet med 

långsiktig finansiering för det unga civilsamhället.

Under delmål D
• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme att 

få sin röst hörd när de organiserar sig i en omvärld som fått nya 
förutsättningar att mötas med restriktioner kring social distansering

Under delmål E
• LSU ska vara en aktiv aktör i biståndsdebatten och arbeta för att 

Sveriges och EU:s demokratibistånd ska riktas mot icke-statliga aktörer, 
med särskilt fokus på unga demokratibärare.

Under delmål H
• LSU ska synliggöra folkrörelsernas historiska erkännande i skapande av 

svensk demokrati 
• LSU ska bidra till ökad synlighet av civilsamhällets arbete för sänkt 

rösträttsålder



Under delmål J
• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra 

civilsamhällesaktörer, exempelvis trossamfund, fackföreningsrörelsen 
samt internationella solidaritetsrörelser och sträva efter att tillsammans 
med dem lyfta vikten av civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens 
roll som röstbärare.

.  
 
Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta 

att anta Verksamhetsplanen för 2021.
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LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer 
verksamhetsplan 2021    

LSU:s verksamhetsplan 
LSU styrs av sina medlemmar genom de beslut som de fattar under 
representantskapet. Mellan representantskapen leds organisationen av en 
styrelse som leder verksamheten i den riktning som medlemmarna beslutat.  
 
Verksamhetsplanen som representantskapet antar är det dokument som 
närmast vägleder styrelsens val kring hur verksamheten ska se ut under den 
närmaste tiden och är också det dokument som utgör grunden för kansliets 
arbete.  
 
Verksamhetsplanen sätter upp den önskade riktningen för året som 
kommer och pekar ut frågor och områden som LSU ska arbeta med. 
Verksamhetsplanen beslutas för ett år i taget, men varje verksamhetsplan 
som antas utgör också en preliminär plan för det efterkommande året. På så 
sätt bidrar den till att tillsammans med strategin bygga en verksamhet som 
är öppen för förändring men också håller kontinuitet.  
 
LSU:s styrelse förvaltar och utvecklar organisationen mellan 
representantskapets möten och tar ansvar för att LSU tar i beaktande 
det som händer i omvärlden och att utveckla och stärka LSU:s interna 
organisation och stabilitet. Styrelsen gör prioriteringar i verksamheten 
utifrån verksamhetsplanen, strategin och organisationens syfte utefter de 
förutsättningar som LSU arbetar utifrån.  

”LSU har en vision om en demokratisk värld 
där alla unga är organiserade och har makt 

över sina liv och samhällsutvecklingen” 
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Centrala utgångspunkter för LSU:s 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 och budskapsbärare.

Styrdokumentens relation till varandra 
Verksamhetsplanens inriktningar och mål utgår ifrån och relaterar till LSU:s 
strategi. Verksamhetsplanen specificerar och prioriterar vilka delar av 
strategin som verksamheten kommer att fokusera på under det kommande 
året och ger vägledning kring form.

Genom att verksamhetsplanens mål utgår ifrån det som fastslagits i 
strategin säkerställs att LSU varje år arbetar för att uppfylla strategin och 
medlemmarna har möjlighet att påverka hur det arbetet prioriteras. LSU:s 
idéprogram ger vägledning kring hur de olika områdena utvecklas och vilka 
idéer som formar verksamheterna och genomsyrar vårt påverkansarbete. 

Styrelsen förvaltar och omsätter verksamhetsplanen i handling 
och konkretion med hjälp av LSU:s kansli och rapporterar varje år 
till representantskapet om sitt arbete och hur måluppfyllelsen av 
verksamhetsplanen sett ut.  

Verksamhetsplanens disposition 
I och med att verksamhetsplanen tar tydlig utgångspunkt i strategin följer 
den också samma disposition. Det gör den för att skapa tydlighet kring 
hur LSU:s planerade verksamhet och mål för året står i direkt relation till 
strategin och bidrar till dess uppfyllnad.

Samtliga övergripande mål från strategin återfinns i denna verksamhetsplan 
och här sätts årets mål i relation till dessa. De övergripande strategimålen 
står utmärkta med ”strategimål: ” och undermål med bokstäver. 
Verksamhetsplansmålen är i punktform. När du läser verksamhetsplanen 
kan du därför enkelt se kopplingen mellan verksamhetsplanens punkter och 
strategins mål.
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Strategimål:  
LSU ska förbättra ungdomsrörelsens ekonomiska förutsättningar 
  

A. LSU ska verka för och värna att statsbidragets storlek och 
utformning ska ge större möjligheter till långsiktig finansiering 
och att medlen förblir fria att disponera.  
 

• LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer ska öka ytterligare och att ökningen ska 
permanenteras. 

• LSU ska arbeta för att skapa möten mellan offentlig sektor och våra 
medlemsorganisationer om statsbidragets olika delar.  

• LSU ska tillsammans med medlemsorganisationerna fortsätta arbeta 
för och synliggöra vikten av att bidragssystem är förutsägbara och 
långsiktiga genom påverkansarbete gentemot myndigheter och 
departement.  

• LSU ska bidra till att synliggöra ungdomsrörelsens viktiga roll i 
samhället gentemot en bredare allmänhet bl.a. Genom att fortsätta 
ge ut rapporter som visar hur ungdomsrörelsen utvecklas och som 
stärker bilden av dagens unga som engagerade, handlingskraftiga och 
initiativrika samhällsförändrare.  

• LSU ska värna civilsamhällets oberoende och ovärderliga roll i 
demokratin i arbetet med utformningen av demokrativillkoret för 
statens bidragsgivning till civilsamhället. 

• LSU ska i ljuset av Covid-19 pandemin lyfta och prioritera arbetet 
med långsiktig finansiering för det unga civilsamhället. 

 

B. LSU ska främja och värna ungdomsrörelsens ekonomiska 
oberoende. 
 

• LSU ska stärka arbetet med att synliggöra vikten av ett större 
ekonomiskt oberoende och påbörja undersökning om hur LSU kan 
bidra till att stärka ungdomsrörelsens ekonomiska oberoende.

LSU:s verksamhetsplan 
2021    
Växande utrymme 



6

Strategimål:  
LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme  
 
   
C. LSU ska verka för ett samhälle fritt från hat, hot och trakasserier 
riktade mot barn- och ungdomsorganisationer och dess 
företrädare.  
  

• LSU ska bedriva ett aktivt arbete för att synliggöra hur hat och hot 
mot ungdomsrörelsen yttrar sig och vad det får för konsekvenser.   

• LSU ska arbeta för att nya åtgärder tas fram på området och att barn- 
och ungdomsorganisationer har en inverkan på dess utformning.  

• LSU ska under året utveckla sitt påverkansarbete för att skapa ett 
växande utrymme och motverka det krympande utrymmet.    

• LSU ska vara en motvikt mot antidemokratiska rörelser i samhället 
och aktivt ta avstånd från dessa samt arbeta för att stärka 
förutsättningar för demokratisk organisering. 

 
D. LSU ska verka för att barn- och ungdomsorganisationer ska 
inkluderas i framtagandet av lagar och reglering.  
 

• LSU ska utveckla sitt påverkansarbete gentemot Sveriges riksdag, dess 
utskott och de demokratiska partierna. 

• LSU ska arbeta för att stärka barn- och ungdomsorganisationers 
delaktighet i dessa processer genom att undersöka nya former för att 
arbeta med remisser. 

• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme att 
få sin röst hörd när de organiserar sig i en omvärld som fått nya 
förutsättningar att mötas med restriktioner kring social distansering 

 
E. LSU ska stå upp för barn och ungas mänskliga rättigheter.  
 

• LSU ska fortsätta att bevaka hur inkorporeringen av FN:s 
barnkonvention i svensk lagstiftning genomförs och synliggöra 
effekterna av implementeringen. 

• LSU ska ta plats i de forum där diskussioner om FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning sker och vara en 
aktiv röst för att den ska inkorporeras i svensk lagstiftning. 

• LSU ska fortsätta arbeta med att synliggöra vikten av att FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner resolution 2250 och 2419 omsätts i 
handling och börja undersöka hur LSU kan vara del i det arbetet. 

• LSU ska fortsätta vara en stark röst i frågor om mänskliga rättigheter 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv.  

• LSU ska vara en aktiv aktör i biståndsdebatten och arbeta för att 
Sveriges och EU:s demokratibistånd ska riktas mot icke-statliga 
aktörer, med särskilt fokus på unga demokratibärare. 
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F. LSU ska bevaka, främja och stödja ungdomsrörelsen globalt.  
 

• LSU ska fortsätta stärka sitt partnerskap med paraplyorganisationer 
globalt inom ramen för Gale-programmet och söka en ny 
programperiod för att tillsammans med våra partnerorganisationer 
fortsätta verka för ett växande utrymme. 

• LSU ska bedriva ett aktivt arbete för att främja LSU:s idéer och mål 
genom våra nordiska, europeiska och internationella plattformar.  

• LSU ska utse ungdomsrepresentanter och arbeta för att stärka de 
tematiska kopplingarna i uppdragen.  

• LSU ska bidra till ökad kunskap om agenda 2030 i en nationell och 
internationell kontext och synliggöra ungdomsrörelsens arbete med 
de globala målen.
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Strategimål:  
LSU ska främja och försvara den demokratiska organiseringen
  

G. LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för 
medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden.  

• LSU ska arbeta för att det ska skapas fler plattformar där 
medlemsorganisationernas åsikter lyfts, såväl genom att anordna 
egna aktiviteter som genom att bedriva påverkan för att andra aktörer 
skapar nya plattformar för kontinuerlig dialog med ungdomsrörelsens 
organisationer. 

 
H. LSU ska visa på bredden, storleken och mångfalden av åsikter 
som finns inom ungdomsrörelsen.  
 

• LSU ska stärka sin kunskap om hur barn och ungas organisering ser 
ut i Sverige idag och se över möjligheterna att inkludera fler former av 
organisering inom ramen för LSU. 

• LSU ska årligen arrangera en konferens och ett utbildningstillfälle där 
medlemsorganisationerna får ökad kunskap om varandra och LSU. 

• LSU ska lägga förslag på stadgeändringar till kommande 
representantskapsmöte.  

• LSU ska synliggöra folkrörelsernas historiska erkännande i skapande 
av svensk demokrati  

• LSU ska bidra till ökad synlighet av civilsamhällets arbete för sänkt 
rösträttsålder 

 
I. LSU ska verka för barn och ungas rätt att själva bestämma för 
vad en organiserar sig och i vilken form. 
 

• LSU ska fortsatt vara en stark röst i civilsamhällespolitiken och 
speciellt trycka på för att politiken också anpassas för att svara mot 
barn och ungas organisering. 

• LSU ska fortsätta samtal med bidragsgivare för att prioritera bidrag till 
självständiga och fria barn- och ungdomsorganisationer. 

• LSU ska synliggöra hur de stödinsatser som ges, eller uteblir, till 
unga med funktionsnedsättning påverkar målgruppens möjlighet till 
organisering på lika villkor med unga utan funktionsnedsättning.

Starka och hållbara barn- och 
ungdomsorganisationer  
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Strategimål: 
LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse  
 

J. LSU ska stärka det unga civilsamhällets roll som röstbärare.  
 

• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra 
civilsamhällesaktörer, exempelvis trossamfund, fackföreningsrörelsen 
samt internationella solidaritetsrörelser och sträva efter att 
tillsammans med dem lyfta vikten av civilsamhällets och speciellt 
ungdomsrörelsens roll som röstbärare.  

• LSU ska fortsätta driva sitt påverkansarbete gentemot regeringen, 
bland annat om den ungdomspolitiska skrivelsen men även befinna 
oss i olika insynsråd, delegationer och kommittéer inom det offentliga.  

• LSU ska utveckla sitt externa kommunikationsarbete för att 
stärka kunskapen och kännedom om LSU:s syfte och det unga 
civilsamhällets viktiga roll som röstbärare. 

• LSU ska fortsätta att vidareutveckla idédebatten inför valrörelsen 
2022 och bidra till att medlemsorganisationernas påverkan på LSU:s 
valarbete underlättas 

 
K. LSU ska verka för att minska medlemsorganisationernas 
administrativa börda. 
 

• LSU ska följa utvecklingen av eventuellt införande av demokrativillkor 
och agera för att ett införande av demokrativillkor inte ökar 
ungdomsrörelsens administrativa börda. 

 
L. LSU ska verka för hållbart engagemang inom ungdomsrörelsen. 
 

• LSU fortsätter att visa på sambanden mellan ekonomiska och 
organisatoriska förutsättningar och möjligheterna att skapa en hållbar 
ungdomsrörelse där instabilitet och negativ stress motverkas och 
förebyggs samt att fler får utrymme att inkluderas i ungdomsrörelsen.  

• LSU ska fortsätta att sprida kunskap om hur negativ stress kan 
motverkas.  

• LSU ska arbeta för att stärka tryggheten i arbetsgivarskapet i 
ungdomsrörelsen.
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Strategimål:  
LSU ska vara en fristad från diskriminering och 
åldersmaktsordning

M. LSU ska verka för ett aktivt tillgänglighetsarbete i 
ungdomsrörelsen. 
 

• LSU ska se över hur våra egna aktiviteter, plattformar och 
mötesplatser kan förändras för att vara bättre anpassade för barn. 

• LSU ska undersöka möjligheterna att ta fram ett resursmaterial 
om hantering och motverkande av sexuella trakasserier i 
ungdomsrörelsen. 

• LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till 
medlemsorganisationerna, ska stärkas för att bättre inkludera alla 
oavsett funktionalitet genom att se över, och sprida, rutiner, mallar 
och checklistor.  

• LSU:s styrelse ska genom dialog med den unga funktionsrättsrörelsen 
i LSU ta fram en överenskommelse om hur LSU ska bistå i stöd till 
personer med funktionsnedsättning som deltar på LSU:s evenemang. 

• LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra våra egna aktiviteter, 
plattformar och mötesplatser till tryggare rum. 

Strategimål: 
LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar
 

N. LSU ska bistå med stöd och kunskap. 
 

• LSU ska skapa plattformar där LSU:s medlemsorganisationer får 
tillfälle att träffa aktörer som fördelar projektmedel till barn och unga. 

• LSU ska förmedla kunskap kring psykisk ohälsa och sprida metoder 
för ökad hållbarhet. 

• LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka 
sitt inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete. 

• LSU ska stärka sitt samarbete med aktörer inom folkbildningen. 
• LSU ska fortsätta bedriva nätverk och tillfällen för erfarenhetsutbyte i 

frågor som medlemmar efterfrågar via LSU koll. 

Inkluderande, trygg och 
tillgänglig ungdomsrörelse
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• LSU ska fortsätta att erbjuda ledarskapsutbildning i form av ung med 
makt. 

• LSU ska sträva efter att stärka sin kompetens kring digitala 
mötesplatser för kunskapsspridning i olika former för att möjliggöra 
deltagande för fler. 

• LSU ska undersöka för- och nackdelar med att starta en 
tankesmedja och återkomma till representantskapet år 2020 med en 
sammanfattande analys om konsekvenserna av en sådan. 

 
O. LSU ska verka för att tillgängliggöra sin verksamhet över hela 
landet.  

• LSU:s kapacitetstärkande verksamhet ska ske över hela landet och 
inte endast vara knuten till storstäderna. 


