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7.3 §  
Motion: Ett LSU, för och 
av medlemmarna

MOTIONÄR: SVEROK, RIKSFÖRBUNDET UNGA MUSIKANTER, 
UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Vi önskar ett tydligare medlemsfokus och att LSU skapar ett medlemsvärde där vi som
medlemmar tillsammans skapar samhällsförändring nationellt. LSU behöver vässa sitt
medlemsfokus, medlemserbjudande och nationella arbete.

LSUs syfte är tydligt. “LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv 
i Sverige och världen. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald
och mänskliga rättigheter som utgångspunkt. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap,
organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos
unga.”

LSU har idag ett stark och väl etablerad internationell verksamhet, men vi upplever att den
nationella verksamheten halkar efter. Bland annat saknar vi att LSU tar debatten publikt på
hemmaplan, samt att LSU tydligt och löpande berättar för oss medlemmar vad som sker.
Vi har en förståelse för att LSUs medlemsbas är bred och det är svårt att skapa verksamhet
som tilltalar alla. Dock som verksamheten är utformad idag ställer vi oss frågande om den
är tillräckligt aktuell för oss medlemmar.

Flera av LSUs medlemmar är experter inom sitt område. För att nämna några områden så
har LSU medlemsorganisationer som är experter på internationella frågor, digitalisering
och barnrättsfrågor. Vi tycker det är tråkigt att det inte tas tillvara på. Vi behöver
tillsammans skapa en bättre barn- och ungdomsrörelse. Det går att nyttja medlemmarnas
expertkunskap och verksamhet för att skapa samhällsförändring i betydligt större
utsträckning än idag. LSU borde snarare vara en samordnande funktion och verka för att
förbunden tillsammans skapar förändring.

Vi vill att initiativen för att skapa en starkare barn- och ungdomsrörelse och föreningsliv tas
av LSU, i samråd med de organisationer som är experter inom just det området, och att
LSU sedan tar vara på den enorma kraft som finns inom barn- och ungdomsrörelsen för att
få genomslag. Vi anser att LSU skulle kunna, med sin samlade förmåga bidra med mer
kunskap och utbildning inom bland annat ledarskap, strategiskt arbete och hållbart
engagemang. Vi som medlemsorganisationer hjälper gärna till, men initiativet för att driva
frågor som berör stora delar av barn- och ungdomsrörelsen ska ligga på LSU, inte ett
enskilt förbund.
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Vi ställer oss frågande till vad LSU egentligen har för medlemsvärde och vad organisationen
fyller för syfte för oss medlemmar. Vi tycker inte att det är tydligt hur vårt medlemskap
bidrar till en bättre tillvaro för barn och unga nationellt.
 

Förslag till beslut: 
Att LSU tydliggör medlemsvärdet gentemot sina medlemsorganisationer.
Att LSU ska tydliggöra sin löpande verksamhet och sin relevans för dess medlemmar
Att LSU ska utreda hur LSU ska kunna arbeta, mer aktivt än tidigare, som en samordnare
för att skapa förändring nationellt för barn och unga.
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7.1 §  
Motionssvar från LSU:s 
styrelse

Styrelsen vill börja med att tacka motionärerna för den inkomna och viktiga motionen. LSU 
arbetar genomgående för att stärka medlemsvärdet. 

Vi vill använda detta motionssvar till att nyansera bilden och redovisa vad LSU – Sveriges 
ungdomsorganisationer gör för medlemsvärdet. Samtalet om medlemsvärde är viktigt och 
pågående eftersom LSU tillhör dess medlemsorganisationer och arbetar på dess mandat. LSU 
är ett landsråd, vilket innebär en nationell paraplyorganisation med fria och självständiga 
barn- och ungdomsorganisationer som i sin gemenskap äger LSU. Landsrådet företräder på 
så vis även den svenska fria ungdomsrörelsen internationellt. Det innebär att allt LSU gör, är 
och står för ska vara i linje med den beslutade gemensamma nämnaren i ungdomsrörelsen. 
Att verka för demokratibärare, är vårt yttersta syfte och då önskar vi ett kontinuerligt och 
konstruktivt samtal om medlemsvärde. Vi tackar för motionen som lyfter frågan.

Förståelsen över medlemsvärde för medlemsorganisationer
I paraplyorganisationer som samlar en mångfald av organisationer, målgrupper, perspektiv, 
behov och intressen är det givet att innebörden av medlemsvärde varierar. Det är en styrka och 
bör vara så. För vissa organisationer kan det handla om att LSU ska bedriva påverkansarbete 
och prioritera en särskild fråga, för andra innebär det att skapa fler utbildningar och nätverk, 
nominera internationella representanter och annat. De olika tolkningarna av medlemsvärde 
kan även skilja sig över tid inom organisationer, vilket också är precis som det bör vara med 
nya generationer som blir demokratibärare. LSU består av våra medlemsorganisationer, 
ska finnas till för våra medlemsorganisationer och reflektera den förändring som sker i 
ungdomsrörelsen. Det främsta sättet för LSU:s styrelse att förstå de samlade förväntningarna 
är genom de gemensamma och årliga beslut som medlemsorganisationer fattar tillsammans 
om LSU på våra årsmöten. Medlemsorganisationer har alltid möjlighet att styra LSU:s 
inriktning och verksamhet, genom beslut på årsmötet. På detta årsmöte gäller det framförallt 
genom yrkanden på verksamhetsplanen för att förtydliga sina förväntningar och bidra med 
konkreta förslag.

En kontinuerlig utveckling
LSU:s styrelse, kansli och internationella representanter arbetar utefter årsmötets antagna 
styrdokument med utgångspunkt i idéprogrammet, vårt fem-åriga strategidokument och 
våra nu två-åriga verksamhetsplaner. Utefter årsmötets fattade beslut delegerar styrelsen 
vidare uppgifterna till kansliet som tillsammans med styrelsen och internationella 
representanter verkställer arbetet för att nå de mål som redovisas till årsmötet genom 
verksamhetsberättelsen. Det är med stor ära, engagemang och vilja vi genomför arbetet för 
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den kraft vi vet förändrar Sverige och världen - vår folkrörelse, ungdomsrörelsen. 

Som tidigare nämnt uppmanar styrelsen till ett fortsatt pågående samtal om medlemsvärde. 
Diskussionen om medlemsvärde har pågått i många år inom LSU och under år 2018 tog 
styrelsen fram en omfattande utredning där medlemsorganisationer konsulterades om vad 
medlemsvärde innebar för dem och vad LSU borde göra. Slutsatserna var många och på alla 
styrelsemöten fattar styrelsen alltid beslut med utgångspunkt i vad som ger medlemmarna det 
allra bästa medlemsvärdet. Vi vill understryka att medlemsvärde är en stående grundplatta för 
alla LSU:s styrelser.

LSU:s medlemsorganisationer är både våra och samhällets experter i en mångfald av frågor. 
Det är tillsammans med våra medlemsorganisationer som vi genomför kraftfull förändring. Att 
statsbidraget ökade med 150 miljoner för åren 2020-2022 är ett hårt och gemensamt arbete 
vi har bedrivit under en lång tid. Det gäller även villkoren för statsbidraget, där vi fått igenom 
stora och nödvändiga förändringar såsom bland annat synen på demokratisk uppbyggnad, 
möjlighet att flytta över medel mellan pandemiåren och söka från tidigare års medlemssiffror. 
Det möjliggjordes genom påverkan där vi är tydliga med att ingen får sätta sig emot styrkan, 
legitimiteten och storheten som ungdomsrörelsen har. 

LSU som plattform och plattformsbyggare
Under åren har LSU verkat för att skapa, möjliggöra och ge tillträde till plattformar. Vi har 
bland annat utvecklat det ungdomspolitiska rådet, skapat det klimatpolitiska rådet genom 
NOD, samlat medlemsorganisationer i remisser såsom Demokrativillkorsutredningen, 
skapat och krävt möten för enskilda medlemsorganisationer som vill möta departement/
myndigheter såsom Skolverket, arrangerat möten och gemensamma uttalanden där 
ungdomsrörelsen ställer statsråd och statssekreterare mot väggen såsom möten vi 
arrangerat med Kulturdepartementet, skapat arbetsgrupper inom myndigheter där våra 
medlemsorganisationer får påverka såsom hos MUCF, och många fler exempel finns. Allt 
detta sker genom att årsmötet beslutar om den inriktningen och med nära kontakt mellan 
LSU och våra medlemsorganisationer. Vi vill alltid sträcka ut en hand, ta del av era idéer 
och tillgängliggöra information. Det är något vi försöker kommunicera ut i all kontakt med 
medlemsorganisationer. 

Att vara en plattformsbyggande organisation är en central del av vår roll som landsråd, som 
vi vill systematisera ytterligare. I år har styrelsen tagit beslut om en påverkansplan för att 
mer systematiskt arbeta med att möjliggöra plattformar för medlemsorganisationernas 
egna påverkansarbete. Genom detta vill vi stärka LSU:s viktiga samordnande funktion som 
plattform i att skapa möten och plattformar, agera dörröppnare och i att bereda plats för 
medlemsorganisationer så att deras expertkunskap och verksamhet är med och skapar 
samhällsförändring. Bl.a. har styrelsen beslutat om en referensgrupp om plattformsbyggande 
och ungdomsrörelsens institutionella representation, dit motionärerna gärna får delta 
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och liksom andra medlemsorganisationer vara med och forma LSU:s plattformsbyggande. 
Det är redan en tydlig del av vår strategi, verksamhetsplan och vår verksamhet med många 
resultat. Samtidigt ser vi ytterligare behov av att operationalisera och systematisera 
plattformsbyggandet till ungdomsrörelsen för att båda prioritera den rollen inom LSU, 
strömlinjeforma det arbetet och omfördela resurser.     

Det nationella och internationella arbetet
LSU arbetar på alla samhällsnivåer, bland annat nationellt och internationellt. 
Gränsdragningen mellan samhällsnivåerna och var vår verksamhet bedrivs, är egentligen svår 
att göra i en globaliserad värld där det ena påverkar det andra. Det perspektivet är något som 
även reflekteras i den civilsamhällespolitik vi driver. Genom bland annat strategidokumentet 
och det civilsamhällespolitiska programmet, har vårt arbete mot krympande demokratiskt 
utrymme och för ett växande demokratiskt utrymme samlat det nationella och internationella 
inom ett och samma syfte. Exempelvis lär vi oss av våra partnerorganisationer i hur 
tendenser till krympande demokratiskt utrymme ser ut samt stödjer dem i deras kamp för 
växande demokratiskt utrymme i sina respektive länder. Det ser vi är en nödvändighet för 
LSU eftersom det har varit önskvärt för våra medlemsorganisationer. Det nationella arbetet 
har ökat medvetet och systematiskt under de senaste sex åren när en stor organisatorisk 
omstrukturering gjordes för att bland annat kunna omfördela fler resurser till det nationella 
påverkansarbetet samt den kapacitetsstärkande verksamheten. Det reflekteras också genom 
förslagen på verksamhetsplaner som presenteras under åren. Som ett resultat har även 
verksamhetsberättelsen blivit mer omfattande för att tydliggöra hur LSU på olika sätt arbetar 
för medlemsvärdet där vi i stort under åren uppfyller alla verksamhetsplansmål. 

Kommunikation
LSU kommunicerar med våra medlemsorganisationer på olika sätt. Internt kan det handla om 
möten, mejl och samtal. Externt är det bland annat nyhetsbrev och sociala medier. Vi förstår 
om våra medlemsorganisationer får uppfattningen av att en del av verksamheten är mer 
överrepresenterad än den andra. Den främsta redovisningen är verksamhetsberättelsen som 
utgår ifrån en tematisk verksamhetsplan med mycket nationellt fokus. Vår kommunikation 
på sociala medier behöver självklart spegla det. Under de senaste sex åren har LSU:s 
styrelser prioriterat extern kommunikation av LSU, gentemot olika målgrupper och 
våra medlemsorganisationer. Medel har således under dessa år ökat och förskjutits till 
kommunikationsarbetet. En central del i kommunikationsarbetet har varit att synliggöra 
arbetet som ungdomsrörelsen gör. Det är ett pågående arbete som fortsatt behöver prioriteras 
för att varje ny generation av ungdomsrörelse ska få mer tillgång till information om LSU. 

LSU:s expertis finns i vårt påverkansarbete som den röstbärare vi är. Det innebär bland 
annat löpande möten och samtal med regeringskansliet, politisk ledning på departement, 
generaldirektörer, civilsamhällesorganisationer och många fler. Denna form av information 
kommuniceras ibland internt och till viss del externt. LSU arbetar även nu mer med 
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opinionsbildning och debattartiklar, ett område där styrelsen också har tagit beslut om att 
förstärka kompetensen. En annan aspekt vad gäller digital kommunikation är att en stor del 
av våra resurser för sociala medier kommer från projekt med internationell ansats. Vi förstår 
våra medlemsorganisationer och kommer att fortsätta arbetet för att kommunikationen 
på ett mer balanserat sätt ska reflektera den verksamhet vi bedriver. Vi hoppas att LSU:s 
medlemsorganisationer kan känna sig trygga med att även det nationella arbetet får 
mycket stor plats i LSU. Vi vill upprepa att det nationella arbetet inte alltid reflekteras 
i kommunikationen då det framförallt innebär idogt förhandling- och påverkansarbete 
med berörda beslutsfattare. De goda resultaten i det nationella syns inte minst genom 
verksamhetsberättelsen som vi redovisar och verksamhetsplanen som medlemsorganisationer 
beslutar om.  

Medlemsvärde som grund
Syftet med LSU är att ge medlemsvärde till de som gör LSU, våra medlemsorganisationer. Det 
har vi gjort på olika sätt och fortsätter att göra genom tillit från våra medlemsorganisationer 
samt viktiga fortsatta samtal om medlemsvärde som denna motion bland annat bidrar till. 
Därför kommer styrelsen föreslå årsmötet att bifalla motionens förslag. Detta beslut ska inte 
ses som en bekräftelse på att LSU inte ger medlemsvärde, utan som en bekräftelse på att 
medlemsvärdet ständigt behöver utvecklas för LSU och ungdomsrörelsens relevans. Styrelsen 
vill återigen uppmana alla medlemsorganisationer att inför kommande årsmöten skicka in 
motioner och att på detta årsmöte lägga yrkanden till exempelvis verksamhetsplanen 2022-
2023 på det ni anser ger medlemsvärde. LSU ska svara på era behov och vi kommer fortsatt att 
göra vårt allra bästa för att uppfylla målen för en starkare ungdomsrörelse. 

Styrelsen föreslår därför Representantskapet 2021: 
Att bifalla förslagen i motionen.


