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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om 
statsbidrag till kommuner och landsting för mer-
kostnader och åtgärder med anledning av lagen 
(2009:724) om nationella minoriteter och minori-
tetsspråk; 

Utkom från trycket 
den 11 maj 2012 

 
beslutade den 4 maj 2012 
(dnr 810-13449-2012).  
 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 13 § förord-
ningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
 
Tillämpningsområde och definitioner 
 
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas när en kommun eller ett landsting tagit 
emot statsbidrag enligt förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 
 
2 § I dessa föreskrifter används samma definitioner som i förordningen 
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk om inte annat an-
ges. 
 
Redovisning av statsbidrag 
 
3 § En redovisning enligt 12 § förordningen (2009:1299) om nationella mi-
noriteter och minoritetsspråk ska innehålla uppgift om  
1. vad utbetalt bidrag använts till, samt 
2. hur stor del av utbetalt belopp som förbrukats. 
   Redovisningen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län eller 
till Sametinget när Sametinget är utbetalande myndighet det datum respekti-
ve myndighet meddelat i särskild ordning. 
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4 § Har en kommun inte förbrukat hela statsbidraget enligt 9 § förordningen 
(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för närmast föregående 
bidragsår ska detta sättas ned med det belopp som inte förbrukats. Bidraget ska 
dock inte sättas ned om en kommun ansökt enligt 5 § om att medel ska få användas 
för kommande år och ansökan beviljats. 
 
5 § En kommun som inte förbrukar hela bidragsbeloppet för innevarande bidragsår 
kan ansöka om att få använda medel till särskilda merkostnader eller åtgärder för att 
stödja användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas 
av närmast följande års statsbidrag. Till ansökan ska bifogas följande handlingar. 
1. En redogörelse över vad medlen ska användas till, 
2. en beskrivning av hur kommunen identifierat behovet, samt 
3. uppgift om hur samråd skett med berörd minoritetsorganisation. 
   Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget 
senast den 1 november bidragsåret. 
 
  
 
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2012. 
2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som 

betalas ut för bidragsåret 2013. 
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