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7.2 §  
Motion: Det är dags att 
vi tar bankfrågan på 
allvar!

MOTIONÄR: SVEROK, RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER, 
UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Ekonomin är idag den största möjliggöraren av våra föreningars verksamhet. Föreningar
behöver pengar för att genomföra sin verksamhet, men under en väldigt lång tid har
bankväsendet gjort det svårare för unga att starta och underhålla bankkonton. Detta hindrar
unga att göra det de är bra på, att vara demokratibärare.

En stor del av våra förbunds föreningsstyrelser består av unga som är under 18 år. De
vittnar om stora svårigheter med att starta bankkonton eftersom bankerna har krav att de
som ansöker om bankkonto ska vara 18 år eller äldre. Detta gör det i praktiken omöjligt för
våra föreningar att bedriva verksamhet. När vi och våra medlemsföreningar tvingas gå runt
systemet så blir administrationen väldigt tungrodd och detta kommer på sikt döda
engagemang.

Det är också ett problem att det är kostsamt att öppna ett bankkonto för en förening. För
en mindre förening är denna kostnad oftas i nivå med eller över föreningens
årsomsättning. Även kostnaden för att inneha ett bankkonto är så pass hög att mindre
föreningar kan ha svårt att finansiera ett bankkonto.

Det vi vill se förbättras är att det ska vara lättare för personer som inte är myndiga att
starta och driva bankkonto. Vi vill se att kostnaderna för att inneha bankkonto blir mindre
eller tas bort helt och vi vill se att handläggningstiderna blir kortare hos bankerna.

Vi anser att LSU har uppgiften och möjligheten att driva frågan om att bankerna ska göra
det lättare för ungdomar att kunna organisera sig. Vi behöver agera nu för detta har varit
ett stort problem alldeles för länge. Det är ett demokratiproblem som behöver ageras på,
nu!

Förslag till beslut: 
Att LSU aktivt ska driva påverkansarbete mot regering och bankväsendet för att göra det
enklare för ungdomar och föreningar att starta och inneha bankkonto.
Att LSU ska undersöka möjligheten att ingå samarbete med en bank i syfte att minska
administration och kostnader för föreningar.
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7.1 §  
Motionssvar från LSU:s 
styrelse

LSU vill tacka Sverok, Riksförbundet Unga Musikanter och Ungdomens Nykterhetsförbund 
för denna motion. Vi uppmuntrar till att alla våra medlemsorganisationer fortsätter att skicka 
in motioner till LSU:s högst beslutande organ som är Representantskapet. 

LSU instämmer helt och fullt med den problembild som beskrivs. Finansiering är en av de 
viktigaste faktorerna för ungdomsrörelsens verksamhet. LSU arbetar varje dag för att ni 
demokratibärare ska ha de bästa förutsättningarna för ert engagemang och verksamhet, 
genom de direktiv ni gett LSU:s styrelse. 

LSU:s ekonomiska politik är omfattande och central. Inom den behandlas bland annat 
frågor om statsbidragets storlek, statsbidragets villkor, ungdomsrörelsens obundenhet och 
egenintäkter, skattereduktion för arbetsgivaravgifter och mer. LSU har även tidigare lyft 
utmaningar med EU:s bankdirektiv gentemot statsförvaltningen. 

Styrelsen anser att ett påverkansarbete mot EU:s bankdirektiv är helt i linje med LSU:s syfte 
och uppdrag om att underlätta för barn och ungdomar att organisera sig. Därför välkomnar 
styrelsen det första förslaget i motionen om att LSU aktivt ska driva påverkansarbete mot 
regering och bankväsendet för att göra det enklare för ungdomar och föreningar att starta och 
inneha bankkonto. Ett sådant beslut från Representantskapet skulle förtydliga att det är ett 
viktigt tillägg i vår ekonomiska politik och som ska bedrivas systematiskt. Styrelsen ställer sig 
även positiv till motionens andra förslag som skulle ingå i det kapacitetsstärkande arbetet LSU 
bedriver för våra medlemsorganisationer. 

Styrelsen kommer att lägga ett tilläggsyrkande om att förslagen blir ett verksamhetsplansmål 
i verksamhetsplan 2022-2023. Båda förslagen i motionen skulle innebära ett uppstartsarbete 
som skulle ta tid, sett till våra resurser och hur mycket annat som prioriteras i 
verksamhetsplanen. Det är en nödvändig början och ett viktigt tillägg i LSU:s ekonomiska 
politik för att skapa förutsättningar för barn och ungdomars demokratiska organisering. 
Styrelsen tackar igen för en bra, välformulerad och konstruktiv motion. 

Förslag till beslut: 
Att bifalla förslaget “LSU aktivt ska driva påverkansarbete mot regering och bankväsendet för 
att göra det enklare för ungdomar och föreningar att starta och inneha bankkonto”. 

Att bifalla förslaget “LSU ska undersöka möjligheten att ingå samarbete med en bank i syfte 
att minska administration och kostnader för föreningar.”. 

Att lägga till motionens båda förslag som ett mål i verksamhetsplanen 2022-2023. 


