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Särskild lag om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer 
 
Från och med den 1 januari 1990 får kommuner och landstingskommuner - till 
skillnad mot vad som gäller i dag - en laglig befogenhet att lämna ekonomiskt stöd till 
ungdomsorganisationers politiska verksamhet (SFS 1989:977, prop 1989/90:23, KU 16). 
Befogenheten införs i en speciallag med följande lydelse. 
 
Kommuner och landstingskommuner får lämna ekonomiskt stöd till 
ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk verksamhet. 
 
Motiven till den av riksdagen beslutade lagen är flera. För det första har det ansetts 
angeläget att undanröja den osäkerhet som uppstått om lagligheten av bidragsgivning 
till ungdomsorganisationers verksamhet. Osäkerheten har orsakats av att någon 
uttrycklig bestämmelse om rätt för kommuner att lämna sådana bidrag aldrig infördes 
i socialtjänstlagen (1980:620). En sådan befogenhet kunde emellertid tidigare utläsas 
av en bestämmelse i den genom socialtjänstlagen upphävda barnavårdslagen 
(1960:97). 
 
Ett ytterligare motiv för lagreglering är bedömningen att ungdomars 
personlighetsutveckling och skolning i demokratiskt beslutsfattande underlättas om 
bidrag till politiska ungdomsorganisationer kan lämnas utan 
ändamålsbegränsningar. Om även bidrag till den politiska verksamheten får lagstöd, 
försvinner också svårigheten med att dra en gräns mellan rent politisk verksamhet och 
övrig verksamhet. 
 
Det kommunala stödet är underkastat den s k lokaliseringsprincipen, som ju gäller för 
all kommunal verksamhet om inte annat är särskilt föreskrivet. En kommuns stöd till 
ungdomsorganisationer måste alltså i allt väsentlig komma de egna 
kommunmedlemmarna till godo. Det kommunala stödet måste också lämnas enligt 
objektiva grunder, dvs med tillämpning av den s k likställighetsprincipen. I dessa 
avseenden innebär den beslutade lagen givetvis inte någon förändring i förhållande 
till vad som redan gäller i dag. 
 
I lagmotiven (prop 1989/90:23 s 6) har som förutsättning för kommunalt stöd angivits 
att en ungdomsorganisation skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna 
demokratiska principer. 
 
Det bör särskilt uppmärksammas att den beslutade lagen inte bara avser befogenhet 
att utbetala rena penningbidrag till ungdomsorganisationer. I lagtextens begrepp 
"ekonomiskt stöd" ligger olika typer av hjälp, t ex nedsatt hyra i kommunens lokaler, 
lägre taxor för olika kommunala nyttigheter m m. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Leif Petersén, tfn 08 - 772 44 33 
eller någon av de andra juristerna på kommunalrättssektionen och till Anders 
Lundkvist, fritidssektionen, tfn 08 - 772 42 04. 
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