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6.1 § 
Förslag till  
Verksamhetsplan 2022-2023 

BAKGRUND
LSU:s styrelse lägger här fram ett förslag till ny Verksamhetsplan för 2022-2023. Förslaget är i 
enlighet med föregående representantskapsmötes beslut två-årigt.  

Styrelsen har arbetat med förslaget både till innehåll och form sedan i våras i samarbete 
med LSU:s kansli. Det har varit viktigt för styrelsen att kunna presentera ett förslag till 
verksamhetsplan som är enkelt att förstå och arbeta efter för alla i organisationen, att det 
återspeglar hela organisationens verksamhet och att det sätter tydliga riktningar.  

Den tidigare verksamhetsplanens form med mål under varje strategimål bidrog till att flertalet 
mål liknade varandra mycket. Därför har vi i denna verksamhetsplan låtit målen stå för sig 
själva. För att ändå på ett tydligt sätt visa hur samtliga mål i den föreslagna verksamhetsplanen 
kopplar till flertalet strategimål har vi synliggjort detta i en bilaga till förslaget.  

Bilagor 

Bilaga A – Tabell över målens koppling till LSU:s strategi.

 

Beslutsförslag  
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta: 

Att anta Verksamhetsplanen för 2022-2023.
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§6.1- Bilaga A 
Verksamhetsplan  
2022 - 2023  

LSU:S VERKSAMHETSPLAN
LSU styrs av sina medlemmar genom de beslut som de fattar under representantskapet. 
Mellan årsmötena leds organisationen av en styrelse som styr 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 dess två år och det är också det 
dokument som utgör grunden för kansliets arbete i utvecklande av implementeringsplan och 
projektverksamheter. 

Verksamhetsplanen sätter upp den önskade riktningen för en två-årsperiod och pekar ut 
områden som LSU ska arbeta med. På detta sätt bidrar den till att tillsammans med strategin 
styra en verksamhet som är öppen för förändring men också håller kontinuitet. 

LSU:s styrelse förvaltar och utvecklar organisationen mellan representantskapets möten. 
Styrelsen ansvarar för att LSU tar i beaktande det som händer i omvärlden och utvecklar och 
stärker LSU:s interna organisation och stabilitet. Styrelsen gör prioriteringar i verksamheten 
utifrån verksamhetsplanen, strategin och organisationens syfte utefter de förutsättningar som 
LSU arbetar utifrån. 

Centrala utgångspunkter för LSU:s verksamhet är att:
• LSU ska vara en tillgänglig mötesplats och plattform, 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

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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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 presenterar vi dess sex 
olika mål här nedan. Verksamhetsplanen är tydligt förankrad i strategins riktning och synliggör 
LSU:s planerade verksamhet under 2022–2023. Målen i verksamhetsplanen har numrerats för 
att förenkla hänvisningar och överskådlighet. Numreringen innebär inte någon prioritering av 
målen. Då samtliga mål kopplar till fler än ett strategimål så har de inte heller grupperats eller 
delats in efter strategins mål, utan har placerats i en ordning som vi uppfattar känns enkel att 
läsa och ta till sig. Som bilaga till Verksamhetsplanen finns en tabell där det går att ta del av 
hur styrelsen ser på verksamhetsplansmålens koppling till strategimålen. 

Strategimål: 
• LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar
• LSU ska vara en fristad från diskriminering och åldersmaktordning
• LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse
• LSU ska främja och försvara den demokratiska organiseringen
• LSU ska förbättra ungdomsrörelsens ekonomiska förutsättningar
• LSU ska verka för ett växande demokratiskt utrymme
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VERKSAMHETSPLANSMÅL 2022-2023

1. LSU ska följa utvecklingen av politiken för en stark förenings- och organiseringsfrihet 
och vakta hur införande av demokrativillkor inte ökar ungdomsrörelsens administrativa 
börda.

2. LSU ska skapa och bidra till skapande av plattformar där ungdomsrörelsen får 
tillfälle att driva sin politik, anordna egna aktiviteter, träffa aktörer som påverkar 
ungdomsrörelsens förutsättningar, så som exempelvis fördelar projektmedel till barn 
och unga.

3. 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.

4. 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.

5. LSU ska arbeta för att landsrådet och dess systerorganisationer ges högt ägandeskap 
över plattformar för ungas inflytande, delaktighet och bevakande av tillgång till 
rättigheter.

6. LSU ska skapa arenor för internationella utbyten och lärande mellan medlemmar, 
partners och partners medlemmar.

7. LSU ska fortsätta bedriva nätverk och möjliggöra tillfällen för informellt nätverkande 
och erfarenhetsutbyte i frågor som medlemmar efterfrågar via LSU Koll.

8. LSU ska stärka sitt samarbete med aktörer inom folkbildningen och andra relevanta 
allierade inom civilsamhället.

9. LSU ska utse ungdomsrepresentanter och delegater till olika nationella och 
internationella forum.

10. LSU ska vara en aktiv aktör för att lyfta fram barn, unga och ungdomsrörelsen under 
Sveriges ordförandeskap i EU 2022–2023, och inom ramen för Sveriges planering 
och genomförande av EU:s Ungdomsdialog verka för att stärka ungdomsrörelsens 
delaktighet, makt och inflytande i EU.

11. LSU ska fortsätta arbeta med att synliggöra vikten av att FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
resolution 2250, 2419 och 2535 omsätts i handling och börja undersöka hur LSU kan vara 
del i det arbetet.

12. LSU ska folkbilda om Agenda 2030 och driva påverkansarbete för en effektiv, holistisk 
och ambitiös implementering av agendan där ungdomsrörelsens roll erkänns och 
stöttas.

13. LSU ska fortsätta utveckla och förmedla kunskap kring psykisk ohälsa och sprida 
metoder för ökad hållbarhet inom ungdomsrörelsen.

14. LSU ska arbeta för att stärka ett tryggt och icke-diskriminerande i arbetsgivarskap i 
ungdomsrörelsen.



LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021  
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november

5

15. LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt 
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete och arbetet mot 
funkofobi.

16. 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, och tillsammans med 
funktionsrättsorganisationer driva på för en mer funktionsrättsbaserad politik.

17. LSU:s kapacitetstärkande verksamhet ska erbjudas både genom digitala och fysiska 
insatser. Vi ska sträva efter att under verksamhetsåren erbjuda verksamhet som inte är 
låst till Stockholmsregionen utan välkomnar deltagare från hela landet.

18. LSU ska fortsätta med att stärka sin kompetens kring digitala mötesplatser för 
kunskapsspridning i olika former för att möjliggöra deltagande för fler.

19. LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra våra egna aktiviteter, plattformar och 
mötesplatser till tillgängliga och trygga rum.

20. LSU ska samarbeta med andra relevanta aktörer för att skapa dialog, sprida metoder och 
lyfta kunskap för att förebygga och motverka sexuella trakasserier i ungdomsrörelsen. 

21. LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme, rätt och möjlighet till 
organisering, samt att få sin röst hörd i relation till restriktioner mot föreningsfriheten.

22. LSU ska fortsätta att erbjuda ledarskapsutbildning i form av Ung med makt.
23. LSU ska fortsätta driva sitt påverkansarbete gentemot regeringen för en stark 

representation av demokratiska ungdomsorganisationer i olika insynsråd, delegationer 
och kommittéer inom det offentliga.

24. LSU ska utveckla sitt interna påverkansarbete gentemot Sveriges riksdag, dess 
utskott och de demokratiska partierna och bidra till större plattformar för 
medlemsorganisationernas påverkan.

25. LSU ska driva frågan om sänkt rösträtt- och valbarhetsålder.
26. LSU ska vara en aktiv aktör i biståndsdebatten och arbeta för att utvecklingspolitiken 

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

27. LSU ska vara en motvikt mot antidemokratiska rörelser, idéer och strömningar i 
samhället och aktivt ta avstånd från dessa samt arbeta för att stärka förutsättningarna 
för demokratisk organisering.

28. LSU ska föra dialog med sina medlemsorganisationer kring LSU:s syfte och 
arbetsområden för att vara ständigt aktuella som samlingsorganisation för 
ungdomsrörelsen.

29. LSU ska bidra till en livaktig, anti-rasistisk och feministisk idédebatt i valrörelsen 2022 
och arbeta för att barn- och ungdomsorganisationer ges utrymme.
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§6.1- Bilaga A 
Strategikoppling

Verksamhetsmål

Strategimål
4.1.2 LSU ska förbättra ungdomsrörelsens 
ekonomiska förutsättningar.
4.1.3 LSU ska verka för ett växande 
demokratiskt utrymme.
4.2.1 LSU ska främja och försvara den 
demokratiska organiseringen.
4.2.2 LSU ska främja en lustfylld och idéstyrd 
ungdomsrörelse.
4.3.1 LSU ska vara en fristad från diskriminering 
och åldersmaktsordning.
4.3.2 LSU ska kapacitetsstärka sina medlemmar.

4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2

1. LSU ska följa utvecklingen av politiken för 
en stark förenings- och organiseringsfrihet och 
vakta hur införande av demokrativillkor inte ökar 
ungdomsrörelsens administrativa börda.

2. LSU ska skapa och bidra till skapande av 
plattformar där ungdomsrörelsen får tillfälle 
att driva sin politik, anordna egna aktiviteter, 
träffa aktörer som påverkar ungdomsrörelsens 
förutsättningar, så som exempelvis fördelar 
projektmedel till barn och unga.

3. 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.

4. 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.

5. LSU ska arbeta för att landsrådet och dess 
systerorganisationer ges högt ägandeskap över 
plattformar för ungas inflytande, delaktighet och 
bevakande av tillgång till rättigheter.
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4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2

6. LSU ska skapa arenor för internationella utbyten 
och lärande mellan medlemmar, partners och 
partners medlemmar.

7. LSU ska fortsätta bedriva nätverk och 
möjliggöra tillfällen för informellt nätverkande 
och erfarenhetsutbyte i frågor som medlemmar 
efterfrågar via LSU Koll.

8. LSU ska stärka sitt samarbete med aktörer inom 
folkbildningen och andra relevanta allierade inom 
civilsamhället.

9. LSU ska utse ungdomsrepresentanter och 
delegater till olika nationella och internationella 
forum.

10. LSU ska vara en aktiv aktör för att lyfta fram 
barn, unga och ungdomsrörelsen under Sveriges 
ordförandeskap i EU 2022–2023, och inom 
ramen för Sveriges planering och genomförande 
av EU:s Ungdomsdialog verka för att stärka 
ungdomsrörelsens delaktighet, makt och inflytande 
i EU.

11. LSU ska fortsätta arbeta med att synliggöra 
vikten av att FN:s säkerhetsrådsresolutioner 
resolution 2250, 2419 och 2535 omsätts i handling 
och börja undersöka hur LSU kan vara del i det 
arbetet.

12. LSU ska folkbilda om Agenda 2030 och 
driva påverkansarbete för en effektiv, holistisk 
och ambitiös implementering av agendan där 
ungdomsrörelsens roll erkänns och stöttas.

13. LSU ska fortsätta utveckla och förmedla 
kunskap kring psykisk ohälsa och sprida metoder 
för ökad hållbarhet inom ungdomsrörelsen.
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4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2

14. LSU ska arbeta för att stärka ett tryggt 
och icke-diskriminerande i arbetsgivarskap i 
ungdomsrörelsen.

15. LSU ska erbjuda möjligheter för 
medlemsorganisationerna att stärka sitt 
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om 
antirasistiskt arbete och arbetet mot funkofobi.

16. 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, 
och tillsammans med funktionsrättsorganisationer 
driva på för en mer funktionsrättsbaserad politik.

17. LSU:s kapacitetstärkande verksamhet ska 
erbjudas både genom digitala och fysiska insatser. 
Vi ska sträva efter att under verksamhetsåren 
erbjuda verksamhet som inte är låst till 
stockholmsregionen utan välkomnar deltagare från 
hela landet.

18. LSU ska fortsätta med att stärka sin kompetens 
kring digitala mötesplatser för kunskapsspridning i 
olika former för att möjliggöra deltagande för fler.

19. LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra 
våra egna aktiviteter, plattformar och mötesplatser 
till tillgängliga och trygga rum.

20. LSU ska samarbeta med andra relevanta aktörer 
för att skapa dialog, sprida metoder och lyfta 
kunskap för att förebygga och motverka sexuella 
trakasserier i ungdomsrörelsen.

21. LSU ska aktivt bevaka barn och ungas 
demokratiska utrymme, rätt och möjlighet till 
organisering, samt att få sin röst hörd i relation till 
restriktioner mot föreningsfriheten.
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4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.3.2

22. LSU ska fortsätta att erbjuda 
ledarskapsutbildning i form av Ung med makt.

23. LSU ska fortsätta driva sitt påverkansarbete 
gentemot regeringen för en stark representation 
av demokratiska ungdomsorganisationer i olika 
insynsråd, delegationer och kommittéer inom det 
offentliga.

24. LSU ska utveckla sitt interna påverkansarbete 
gentemot Sveriges riksdag, dess utskott och 
de demokratiska partierna och bidra till större 
plattformar för medlemsorganisationernas 
påverkan.

25. LSU ska driva frågan om sänkt rösträtt- och 
valbarhetsålder.

26. LSU ska vara en aktiv aktör i biståndsdebatten 
och arbeta för att utvecklingspolitiken sätter unga 
aktörer i fokus och att Sveriges och EU:s bistånd 
ska riktas mot icke-statliga aktörer, med särskilt 
fokus på unga demokratibärare.

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

28. LSU ska föra dialog med sina 
medlemsorganisationer kring LSU:s syfte och 
arbetsområden för att vara ständigt aktuella som 
samlingsorganisation för ungdomsrörelsen.

29. LSU ska bidra till en livaktig, anti-rasistisk 
och feministisk idédebatt i valrörelsen 2022 och 
arbeta för att barn- och ungdomsorganisationer ges 
utrymme.


