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4.3 § 
Fastställande av resultat- 
och balansräkning för 2020 

BAKGRUND
I bilaga finns LSU:s Förvaltningsberättelse (denna bilaga finns tyvärr inte i word-format). 
Den innehåller en resultaträkning och en balansräkning och berättar om hur verksamheten 
bedrivits, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. När en organisation som LSU har en så pass 
hög omsättning så ställs det särskilda krav på hur detta ska redovisas. LSU använder ett 
ramverk som heter K3. Förutom resultat- och balansräkning innefattar K3 även vissa särskilda 
noter och förklaringar som är relevanta för att förstå hur LSU fungerar. 

Beslutsförslag  
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta: 

Att lägga förvaltningsberättelse med tillhörande resultat- och balansräkning till handlingarna.
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Årsredovisning

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

802010-9594

Styrelsen för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer får härmed lämna sin redogörelse för

föreningens utveckling under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2 - 8

- Resultaträkning 9

- Balansräkning 10 - 11

- Noter 12 - 14

- Underskrifter 15
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

LSU är samarbetsorganet för barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. LSU arbetar på demokratisk grund och med 

demokratiska inkluderande metoder för att stärka ett växande utrymme för barn och ungas förenin gsliv i Sverige och i 

världen.

Under 2020 hade LSU 83 medlemmar, och 3 etableringsmedlemmar, i form av självständiga, demokratisk t uppbyggda, 

nationella barn- och ungdomsorganisationer. Medlemsorganisationerna har olika verksamheter som baseras på att 

medlemmarna samlas kring gemensamma intressen. Ungdomsrörelsen samlar en stor spridning av unga människor -

oavsett politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Gemensamt är att vi är unga som har gått samman i olika 

organisationer för att vi vill förändra, umgås och utvecklas.

LSU är en demokratisk medlemsorganisation som styrs av representantskapet och vårt viktigaste fokus är att utgöra 

medlemsvärde för ungdomsrörelsen. LSU ska vara en tillgänglig mötesplats som arbetar för att stärka mänskliga 

rättigheter, där medlemmar oavsett förutsättningar ska kunna delta och ta plats. LSU ska samla bredd en av 

ungdomsrörelsen och vara en representativ plattform för barn och unga i svenskt civilsamhälle.

LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina li v och 

samhällsutvecklingen.
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Verksamhetens inritkning och ändamålsuppfyllelse

Verksamhetens inriktning är ett uppdrag från medlemmarna på årsmötet 2019 och formulerad i en verksamhetsplan

som knyter an tydligt till LSU:s strategi. 2020 var det första året på en ny strategiperiod som sträcker sig mellan

2020-2024. Vi har nu fem strategiska mål i organisationen.

LSU ska …

… främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse

… främja och försvara den demokratiska organiseringen

… verka för ett växande demokratiskt utrymme

… vara en fristad från diskriminering och åldersmaktordning

… kapacitetsstärka sina medlemmar.

2020 har varit ett omtumlande år för LSU och för hela vår värld. Pandemins framfart och konsekvenser har stängt ner

den värld vi var vana vid och mycket har behövt ställas om. För LSU som organisation har kontakten med

medlemsorganisationer och beslutsfattare intensifierats. Vi har lyckats ställa om hela vår verksamhet till att bedrivas på

distans och genom organisationens digitalisering. Styrelsen, som genomförde sitt första år på mandatperioden, har fått

finna sig i att styra organisationen under andra förutsättningar än de planerat för. Likväl har LSU:s resultat och

efterlevnad av våra verksamhetsmål varit överväldigande positivt.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt inom LSU. Kansliet har under året fått flytta hem till våra medarbetare. Vi har växlat upp det

redan starka systematiska arbetsmiljöarbetet och även tvingats genomföra åtgärder för vår arbetsmiljösskull.

Verksamheten drivs fortsatt i projektform och LSU strävar särskilt efter att söka, genomföra och rapportera verksamhet

som är i enlighet med strategin och som samlar barn- och ungdomsorganisationer till mötesplatser samt samlar in och

förmedlar ut kunskap om ungdomsrörelsen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemins framfart har givetvis påverkat LSU i stor omfattning. Dock som tidigare beskrivit har vi inte ställt in

verksamhet eller misslyckats genomföra våra projekt, vilket trots allt gjort att ekonomin varit stabil.

Vi har förnyat vårt hyresavtal med IOGT-NTO, nu med en ökad möjlighet till mötesrum och gemensamma lokaler.

LSU beviljades två nya projekt under året. Ett från MUCF och ett fortsättningsprojekt för att arbeta med utredning av hat

och hot mot ungdomsrörelsen. Detta projekt avslutas hösten 2021. Ett från folkhälsomyndigheten för att arbeta med

informationsinsatser för att stärka psykisk hälsa och motverka stress och utbrändhet med de metoder som togs fram

inom HEL.
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Verksamhet under 2020

Under 2020 har verksamheten och kansliets organisation varit uppdelad i två verksamhetsområden; Politik och påverkan

och Samverkan, organisering och ledarskap.

Styrelsen har fortsatt arbetet i styrgrupper och även det ökade LSU:s engagemanget i andra organisationer för ökad

samverkan och för att sprida LSU:s politik och kunskap om ungdomsrörelsen. LSU har svarat på statliga utredningar,

bidragit i expertgrupper och haft samråd med för Sveriges kommuner och regioner. Nedan sammanställning av

remisser, möten och aktiviteter är baserad på styrelsens rapporter.

Besvarade remisser och arbete med statliga utredningar

LSU:s underlag till framtagande av ungdomspolitisk skrivelse

Promemorian Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Promemorian Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Promemoria Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden

Möten med statsråd och statssekreterare:

Peter Hultqvist

Peter Eriksson

Per Olsson Fridh

Amanda Lind

Helene Öberg

Eva Nordmark

Ann Linde

Åsa Lindhagen

Mikael Damberg

Möten med EU-parlamentariker:

Evin Incir

Deltaganden i nationella konferenser:

Folk och Försvars rikskonferens

LedarskapsArenan

FN 75-årsjubieum hos Global Challenges Foundation

Pressfrihetskonferens av kommittén Demokratin 100 år

Demokratikonferens hos Sveriges elevråd - SVEA

EUP Empowerment Forum

CSO-forum

Medlemsmöte ForumCiv
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Deltaganden i internationella konferenser:

COMEM

High level political forum on sustainable development

3rd committee UN General Assembly

UNFCC COP 26

Nordbukmöten i Köpenhamn

EU:s ungdomskonferenser 2020

Politik och påverkan (POP)

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som verksamhetsledare, två projektledare och fyra

projektmedarbetare varav en på deltid.

Projekten som genomförts har varit:

• Ung i utveckling

• Den strukturerade dialogen

• Hat och hot 1 & 2

• HEL – Hållbart Engagemang och ledarskap, avslutande månad.

POP har arbetat med att ge styrelsen underlag i form av omvärldsanalyser. Arbetet med internationella representanter

har också fått en ny policy och dess uppförandekod är implementerad. Europaarbetet har fortsatt att utvecklats och LSU

representerats Europarådets kommitté för ungdomsfrågor och europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén. LSU har valt

att inte söka resebidrag från UD för FN-arbetet, då detta inte under året inneburit några resekostnader.

Samverkan, organisering och ledarskap (SOL)

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som verksamhetsledare, varav våren på deltid/vakant pga.

vikariatet som tillförordnad generalsekreterare. Det har funnits två projektledare och tre projektmedarbetare.

Projekten som genomförts har varit:

• Ung med Makt

• HEL - Hållbart Engagemang och Ledarskap, avslutande 3:e året.

• Global Action Local Empowerment

• Vit / Icke vit

• Vi brinner!

Inom SOL har vi arbetat med att fortsätta verksamhetsutveckling för en mer hållbar ungdomsrörelse med stöd från

folkhälsomyndigheten. Ordförandenätverket har avslutat ett verksamhetsår och påbörjat ett nytt. Träffar med fokus på

kompetensförstärkning för generalsekreterare har genomförts.

Väsentliga händelser i omvärden

Året har präglats av coronapandemin. Därutöver har valet i Belarus skapat stora utmaningar för vår partnerorganisation

RADA. Valet i Myanmar har också skapat oroligheter som under 2021 resulterat i det närmaste ett inbördeskrig. I Beirut

skedde en stor explosion i hamnen som ödelade stora delar av staden. Explosionen innebar startskottet för ett

reformationsarbete av hur landet ska styras.
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Medlemsorganisationer

AFS/Interkulturell utbildning, Assyriska Ungdomsförbundet, Astronomisk Ungdom, Ung Teaterscen, Centerpartiets

Ungdomsförbund, CISV Sverige, Devote, Djurskyddet ungdom, Erasmus Student Network Sweden, Ensamkommandes

förbund, Europeiska Ungdomsparlamentet, Equmenia, Frisksportens Ungdomsförbund, Fältbiologerna, Förbundet Skog

och Ungdom, Förbundet Unga forskare, Förbundet Unga rörelsehindrade, Förbundet Ung med psoriasis, Förbundet Vi

Unga, Föreningen Nordens Ungdomsförbund FNUF, Grön Ungdom, Gröna Studenter, International Federation of

Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSA-Swede, Junis, Jagvillhabostad.nu, KFUM Sverige, Kontaktnätet, Kurdiska

Ungdomsförbundet, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, PeaceWorks, PUSH Sverige, RFSL Ungdom, Riksförbundet Unga

Musikanter, Romska Ungdomsförbundet, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund, Saco

Studentråd, Saminuorra, Scouterna, Unga drogförebyggare, Socialdemokratiska studentförbundet, Stolta magar,

Studentradion i Sverige, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Svenska Celiakiungdomsförbundet, Svenska Kyrkans Unga,

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden, Sverigefinska

Ungdomsförbundet, Sveriges 4H, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sveriges

Ekonomföreningars Riksorganisation SERO, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Elevråd, Sveriges Elevkårer, Sveriges

Hundungdom, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Sveriges Unga Katoliker, Sveriges Unga Muslimer,

Sveriges Ungdomsråd, SVEROK, Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet SAAF, Syrianska Arameiska

Ungdomsförbundet, Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige SOKU, Tamam, Turkiska Ungdomsförbundet,

Unga Allergiker, Unga Feminister, Unga Hörselskadade, Unga KRIS, Unga republikaner, Unga Reumatiker, Unga med

Synnedsättning, Unga Örnars Riksförbund, Ung Diabetes, Ung Media, Ung Pirat, Ung Vänster, Ungdomens

Nykterhetsförbund UNF, Utrikespolitiska Förbundet Sverige UFS, Youth for Understanding,

LSU genomför en medlemsundersökning varje år, LSU KOLL. I undersökningen får medlemmarna chansen att själva

definiera sin inriktning på organisering. Detta ger oss en bättre översikt över vilka organisationer vi representerar.

Styrelsen

1 januari - 31 december 2020

• Ordförande Rosaline Marbinah, Utrikespolitiska förbundet Sverige

• Förste vice ordförande Emelie Weski, Sverigefinska ungdomsförbundet | Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto

• Andre vice ordförande Noura Berrouba, Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige

• Iman Djelloul, Sveriges Blåbandsungdom

• Per Markus Risman, jagvillhabostad.nu

• Linus Forsberg, Unga med Synnedsättning

• Anneli Bylund, Ungdomens Nykterhetsförbund

• Lina Arvidsson, Saco studentråd

• Mathilda Laestadius, Centerpartiets Ungdomsförbund

• Lovisa Roos, Fältbilogerna

• Aza Cheragwandi, Unga Republikaner

Arvodering i styrelsen

Under 2020 var ordförande Rosaline Marbinah arvoderad 100%, i enlighet med arvoderingspolicyn.

Styrelsens sammanträden Vice ordförande Emelie Weski och Noura Berrouba var arvoderade på 25%.

Med detta hade styrelsen nyttjat det arvoderingsutrymme som givits av representantskapet på 150%

Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2020, varav ett fysiskt och övriga digitalt.

Arbetsutskottet hade nio arbetsutskottsmöten under 2020, varav två fysiska och övriga digitalt.

I januari hade styrelsen en introduktionshelg varav söndagen genomfördes tillsammans med kansliet.
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Väsentliga händelser under innevarande räkenskapsår

Coronaviruset har fortsatt att påverka LSU:s interna verksamhet efter de råd och rekommendationer som 

Folkhälsomyndigheten ger. Kansliets medarbetare har fortsatt att arbeta på distans från hemmet. I nga fysiska aktiviteter 

har planerats utan kansliet har ställt om all verksamhet så att den blir distansbaserad och digital.
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         2016

17 389

12 541

-610

828

17

26

572

Totalt

1 100 945

164 695

1 265 640

         2017

14 178

9 226

-44

784

11

16

691

Balanserat

resultat

1 100 945

164 695

1 265 640

         2018

17 909

10 837

254

1 038

13

19

614

         2019

18 885

11 602

63

1 101

13

16

572

         2020

15 989

8 549

165

1 266

15

17

586

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetens totala

intäkter

Varav projektbundna

bidrag

Resultat efter finansiella

poster

Eget kapital

Antal anställda

Soliditet %

Medlemsavgifter

Belopp vid årets ingång 

Resultatdisposition:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

FLERÅRSÖVERSIKT

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter

Bidragsintäkter

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa verkasamhetsintäkter

Verksamhetskonstnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Valutakursvinster

Valutakursförluster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

3

4

586 500

15 052 363

66 814

282 869

15 988 546

-7 980 113

-7 833 888

-1 173

-15 815 174

173 372

11 911

-16 654

-3 933

-8 676

164 696

164 696

164 696

571 500

17 402 172

–

911 086

18 884 758

-10 939 236

-7 837 042

-38 907

-18 815 185

69 573

3 333

-3 379

-6 570

-6 616

62 957

62 957

62 957

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

5 127 272

127 272

127 272

16 550

8 226

1 238 201

1 262 977

5 364 500

5 364 500

6 627 477

6 754 749

0

0

0

10 250

3 856

133 563

147 669

6 805 228

6 805 228

6 952 897

6 952 897

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

1 100 944

164 696

1 265 640

64 227

64 227

503 949

132 555

261 848

4 526 530

5 424 882

6 754 749

1 037 988

62 957

1 100 945

–

–

931 680

120 437

334 781

4 465 054

5 851 952

6 952 897

2020-12-31 2019-12-31
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Nyttjandeperiod

5

3

3

Procent

20

33,33

33,33

1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som

är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas

som kostnad i resultaträkningen.

Typ

Inventarier

Datorer

Datorprogram

Leasing

Leasetagare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över

leasingperioden.

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
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redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och slulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument

värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i

instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när

de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde

med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-

metoden.

Ersättningar till anställda

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att

avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter

intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag

redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer
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Bidrag som redovisats som intäkt

Nettoomsättning

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Inventarier, datorer och installationer

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020

8 549

5 800

14 349

2020

7 064

59 750

66 814

2020

3

12

15

2020-12-31

771 082

128 445

899 527

-771 082

-1 173

-772 255

0

0

127 272

2020-12-31

531 253

531 253

2019

11 602

5 800

17 402

2019

–

–

–

2019

4

9

13

2019-12-31

771 082

–

771 082

-732 175

-38 907

-771 082

–

–

0

2019-12-31

480 935

480 935

2

3

4

5

6

redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas

normalt när tjänsten utförs.

Not

Projektbundna bidrag

Fria bidrag

Not

Försäljning böcker

Deltagaravgifter

Not

Sociala kostnader och pensionskostnader

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda

Not

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avsrkivningar

Utgående acumulerade avskrivningar

Ingående uppskrivningar

Utgående uppskrivningar

Redovisat värde

Not

Semeseterlöneskuld inkl. soc. avgifter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Emelie Weski

1:e vice ordförande

Anneli Bylund

Iman Djelloul

Lovisa Roos

Kave Noori

Förtroendevald revisor

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2021-

Rosaline Marbinah

Ordförande

Noura Berrouba

2:e vice ordförande

Aza Cheragwandi

Lina Arvidsson

Mathilda Laestadius

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

Grant Thornton Sweden AB

Marcus Jonasén

Auktoriserad revisor
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