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Länsstyrelsen

01FS 2018:15
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om
ändring av Länsstyrelsen i Stockholms läns 
föreskrifter (01FS 2011:26) om statsbidrag för 
nationella minoriteter;

Utkom från trycket
den 14 februari 2018

beslutade den 8 februari 2018
(dnr 100-30992-2018).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 15 § förord-
ningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter, i fråga om 
Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2011:26) om statsbidrag för nation-
ella minoriteter.
dels att definitionen i 2 § av begreppet organisation av riksintresse tas bort,
dels att 6 § upphör att gälla,
dels att 11 och 13 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken till föreskrifterna ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna kommer därmed att ha följande lydelse från den dag 
då de träder i kraft.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2018:15) om 
statsbidrag för nationella minoriteter;

Tillämpningsområde och definitioner
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om och beräkning av 
statsbidrag samt vid redovisning av statsbidrag enligt förordningen 
(2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter.
2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i förordningen 
(2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter om inte annat 
anges.
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Övriga definitioner:

Bidragsgrundande lokalförening och avdelning: Sådan förening eller 
avdelning
- som har antagit egna stadgar eller lyder under riksorganisationens eller 
organisationen av riksintresses stadgar för lokalföreningar eller avdelningar,
- som, efter en egen ansökan, är ansluten till en riksorganisation eller 
organisation av riksintresse enligt vad som framgår av ett hos organisationen 
fört register över lokalföreningar eller avdelningar,
- som bedriver egen verksamhet i Sverige och var ansluten till riksorganisat-
ionen eller organisationen av riksintresse den 31 december året innan ansökan, 
och
- i vilken medlemmar och organ utsedda av medlemmarna beslutar om
lokalföreningens eller avdelningens verksamhet och ekonomi.

Riksorganisation: En organisation som har minst fem lokalföreningar
eller avdelningar i minst tre län.

Samarbetsorgan: En organisation som bedriver verksamhet med syfte som 
anges i 4 § första stycket 2 förordningen (2005:765) om statsbidrag för 
nationella minoriteter och som företräder någon av de nationella minoriteterna 
och där medlemmarna i organisationen till övervägande delen är riksorganisat-
ioner eller organisationer av riksintresse.

Beräkning av statsbidrag
3 § Av 3 § förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter 
framgår det att bidrag lämnas med ett fast och ett rörligtbelopp.

Fast bidragsbelopp
4 § Det fasta bidragsbeloppet är lika stort för respektive nationell minoritet. 
Finns det fler bidragsgrundande minoritetsorganisationer inom respektive
nationell minoritet fördelar länsstyrelsen det fasta statsbidraget mellan dem.

Rörligt bidragsbelopp
5 § Det rörliga bidragsbeloppet fördelas efter det totala antalet bidrags-
grundande lokalföreningar eller avdelningar.

Förutsättningar för statsbidrag
6 § Upphävd

7 § En organisation av riksintresse kan erhålla det fasta bidragsbeloppet utan 
att ha lokalförening eller avdelning. För det rörliga bidragsbeloppet krävs att 
en organisation av riksintresse har minst två lokalföreningar eller avdelningar.

8 § En lokalförening eller avdelning kan inte vara bidragsgrundande till fler än 
en organisation. För det fall den är medlem i flera organisationer ska den ange 
för vilken den önskar vara bidragsgrundande. Uppgiften lämnas på blanketten 
Intyg från lokalföreningar (bilaga 1).
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9 § Ett samarbetsorgan kan endast erhålla det fasta bidragsbeloppet.

10 § Av 8 a § förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella    
minoriteter följer att bidrag inte får lämnas till organisationer som har 
vissa skulder. Dessa skulder ska vara betalda minst 10 dagar innan da-
gen för beslut om bidrag.

11 § Till ansökan ska följande handlingar bifogas:
1. årsredovisning eller annan jämförbar handling som styrker att verk-

samhet bedrivits i Sverige i minst två år,
2. stadgar,
3. registreringsbevis, 
4. protokoll från konstituerande styrelsemöte och årsstämma som visar 

vem som är föreningens revisor, ordförande och firmatecknare,
5. revisionsberättelse, undertecknad av organisationens valda revisor. 

För det fall organisationen fått bidrag för innevarande år som översti-
ger sex prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken 
ska revisionsberättelsen vara undertecknad av auktoriserad eller god-
känd revisor, 

6. beskrivning av organisationens jämställdhetsarbete, och 
7. bekräftelse om att ansökan är sanningsenlig, undertecknad av organi-

sationens ordförande och firmatecknare.

12 § En organisation som ansöker om det rörliga bidraget ska lämna uppgift 
om antal aktiva lokalföreningar och avdelningar och antal orter organisation-
en har lokalföreningar och avdelningar på samt bifoga en förteckning över 
dessa med information om namn på föreningen, adress samt kontaktperson.

Samarbetsorgan ska lämna en förteckning över aktiva medlemsorga-
nisationer.

13 § En organisation ska på begäran kunna visa att lokalförening eller avdel-
ning är upptagna i organisationens förteckning över medlemsorganisationer 
och kunna presentera stadgar, protokoll från årsstämma samt årsredovisning. 
Är underlaget bristfälligt stryks lokalföreningen eller avdelningen från för-
teckningen över medlemsorganisationer.

14 § För det fall organisationen inte lämnat föreskrivna eller efterfrå-
gade handlingar eller uppgifter ska komplettering kommit in till
länsstyrelsen senast tre veckor från det organisationen mottog uppma-
ningen att komplettera sin ansökan.

Redovisning
15 § I 12 § förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella mino-
riteter regleras skyldigheten att redovisa beviljat bidrag. Redovisningen 
ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 30 april 
året efter bidragsåret.
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2018.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Charlotte Wallberg
Enheten för tillstånd




