Vägledning inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2023
Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som
företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag. Informationen
riktar sig främst till er på central nivå i organisationen som ansvarar för ansökan.

Vilka kan söka?

Statsbidrag för nationella minoriteter bestäms av förordning (2005:765) om statsbidrag för
nationella minoriteter. De nationella minoriteter som avses i förordningen är judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar.
Organisationer som kan få statsbidrag är riksorganisationer och organisationer av riksintresse
som:
1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i organisationen
eller dess lokalföreningar eller avdelningar till övervägande delen utgörs av personer
som tillhör den nationella minoriteten, och
2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytande för den nationella minoriteten,
att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet, kultur, språk, att motverka
diskriminering eller att sprida kunskap om den egna gruppen
Även samarbetsorgan kan ansöka om statsbidrag om de bedriver verksamhet med det syfte
som anges i punkt 2 och som företräder någon av de nationella minoriteterna och där
medlemmarna i organisationen till övervägande delen utgörs av sådana riksorganisationer
eller organisationer av riksintresse som anges i punkt 1.
För riksorganisationer gäller att organisationen har minst fem lokalföreningar eller
avdelningar i minst tre län.
Organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd och arbeta på ett demokratiskt sätt samt
sträva efter att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i
organisationen.
Verksamheten ska ha funnits i minst två år. Registreringsbevis från Skatteverket eller annan
jämförbar handling ska kunna styrka detta.
Organisationen ska inte ha några skatteskulder.

Vad kan organisationerna få pengar för?

Bidraget är till för att stödja och underlätta verksamheten för de organisationer som företräder
nationella minoriteter. Pengarna kan användas både för att stödja verksamhet och/eller
administration.
Det går inte att ansöka om bidrag för enskilda projekt.
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Ansökningstid

Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 oktober 2022.
Ansökningsblanketter finns att hämta på Länsstyrelsens hemsida
Organisationsbidrag nationella minoriteter | Länsstyrelsen Stockholm (lansstyrelsen.se)
I ansökningsformuläret finns all information om vilka uppgifter som ni ska lämna till
Länsstyrelsen. Ansökan skickas till:
Du skickar ansökan genom e-post, stockholm@lansstyrelsen.se
Eller på postadressen:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för förvaltning
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Generella krav för sökanden

Statsbidrag får lämnas till en minoritetsorganisation som:
•
•
•
•
•

Har stadgar och styrelse eller motsvarande organ
Är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt
Är demokratiskt uppbyggd
Bedriver verksamhet i Sverige sedan minst två år
Strävar efter att kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i
organisationen.

Bidragets storlek

Bidragets storlek kan variera från år till år beroende på hur mycket pengar som finns att
fördela enligt regleringsbrev och hur många som söker det. Statsbidragets fördelningsnyckel
är enligt förordningen tvådelad – en fast och en rörlig del.
Fasta bidragsbeloppet
En del av bidraget utgörs av ett fast belopp som är lika stort för respektive minoritetsgrupp.
Bidragets storlek till organisationerna beror sedan på hur många organisationer inom
respektive minoritetsgrupp som beviljas bidrag.
Specifika krav för den fasta delen av bidragsbeloppet:
•
•
•

Riksorganisationer måste ha minst 5 lokalföreningar/avdelningar i minst 3 län
En organisation av riksintresse behöver inte ha lokalföreningar/avdelningar
Samarbetsorgan kan enbart få del av det fasta bidraget eftersom de inte har några egna
lokalföreningar
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Rörliga bidragsbeloppet
Den andra delen av bidraget är rörligt och fördelas efter det totala antalet bidragsgrundande
lokalföreningar eller avdelningar. En lokalförening eller avdelning kan enbart vara
bidragsgrundande till EN organisation.
Specifika krav för den rörliga delen av bidragsbeloppet:
•
•

Riksorganisationer måste ha minst 5 lokalföreningar/avdelningar i minst 3 län.
En organisation av riksintresse måste ha minst 2 lokalföreningar/avdelningar.

Riksorganisationer
Organisationer av
riksintresse
Samarbetsorgan

Fasta bidraget
Minst 5
lokalföreningar/avdelningar
i minst 3 län
Behöver inte ha några
lokalföreningar/avdelningar
Kan enbart ta del av det
fasta bidraget

Rörliga bidraget
Minst 5
lokalföreningar/avdelningar
i minst 3 län
Måste ha minst 2
lokalföreningar/avdelningar

Så här söker ni bidrag

Organisationen ansöker om bidrag i förskott för nästa år. Uppgifterna i ansökan hämtas från
året innan ni ansöker. Vid ansökan om bidrag för verksamhetsår 2023 är det alltså uppgifter
från år 2021 vi frågar efter. Nedan beskrivs de flesta uppgifter som efterfrågas i ansökan. En
fullständig förteckning över vilka uppgifter som ska vara med i ansökan finns i
ansökningsformuläret på Länsstyrelsens hemsida och i en framtagen checklista.

Antal lokalföreningar eller avdelningar

I ansökningsformuläret ska riksorganisationer och organisationer av riksintresse ange hur
många lokalföreningar eller motsvarande avdelningar som organisationen hade den 31
december året innan ansökan. Vi vill också ha en förteckning med:
•
•
•

Namn på lokalföreningar eller avdelningar
Adress till föreningen eller avdelningen
Kontaktperson med kontaktuppgifter

Samarbetsorgan ska bifoga motsvarande förteckning över sina aktiva medlemsorganisationer
som var medlemmar den 31 december året innan ansökan.
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Definition av bidragsgrundande lokalförening eller avdelning

Med en bidragsgrundande lokalförening eller avdelning avses en 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 en 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 riksorganisationen 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.

Om en lokalförening är med i flera riksorganisationer eller organisationer av riksintresse är
den bara bidragsgrundande för en av dem. Därför ska lokalföreningen kunna ange vilken
organisation som den vill vara bidragsgrundande för.
En organisation kan ha flera nivåer av avdelningar och föreningar. Då räknar vi den lägsta
nivån. Till exempel så kan en organisation ha tio lokalavdelningar som är organiserade i tre
regionförbund. I regionförbunden ingår samma medlemmar som i de tio lokalavdelningarna.
Då räknar vi lokalavdelningarna och inte regionförbunden.

Nödvändiga handlingar och underskrifter för ansökan av statsbidrag
Organisationens stadgar
Vi vill ha organisationens stadgar eftersom reglerna kräver att Länsstyrelsen kontrollerar att
organisationens arbete stämmer med bidragets syfte och att organisationen är demokratiskt
uppbyggd och strävar efter jämställdhet. Obs! Stadgarna ska vara aktuella.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen som ni tar fram till årsmötet begär vi in för att kunna bedöma om
verksamheten stämmer överens med bidragets syfte. Obs! Verksamhetsberättelsen ska vara
undertecknad av styrelsen.
Ekonomisk berättelse
Vi vill ha en ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkningen för avslutat
verksamhetsår. Obs! Den ekonomiska berättelsen ska vara undertecknad av styrelsen.
Revisionsberättelse
I revisionsberättelsen granskar organisationens revisor den ekonomiska redovisningen och
bokföringen inför årsmötet. Han eller hon granskar också verksamheten och styrelsens
förvaltning. Obs! Revisionsberättelsen ska vara undertecknad av organisationens
förtroendevalda revisor.
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Om organisationen fått bidrag för innevarande år som överstiger sex prisbasbelopp enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska revisionsberättelsen vara bestyrkt av en
auktoriserad eller godkänd revisor.
Protokoll från årsmöte eller kongress
Protokoll från årsmötet eller kongressen vill vi ha för att kunna bedöma om organisationen är
demokratiskt uppbyggd och för att se vilka som har förtroendevalda poster som till exempel
ordförande, firmatecknare och revisor. Obs! Protokollen ska vara kopior av justerade original
och undertecknade.
Att organisationen är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att årsmötet följer
stadgarna, att omröstningar går rätt till och att alla medlemmarna har fått en inbjudan till
styrelsemötet i god tid.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte
Protokoll från konstituerande styrelsemöte behövs om poster som ordförande och
firmatecknare inte väljs på årsmötet. Protokollen ska vara kopior av justerade original.
Sekreterare och justeringsmän ska alltså ha skrivit under dem.
Organisationens firmatecknare
Om det inte framgår av bifogade protokoll från årsmöte eller styrelsemöte vem eller vilka som
blivit vald till organisationens firmatecknare så vill vi ha protokoll eller protokollsutdrag där
detta framgår.
Organisationens behörige revisor
Om det inte framgår av bifogade protokoll från årsmöte eller styrelsemöte vem som blev vald
till organisationens behörige revisor som undertecknat senaste revisionsberättelsen så vill vi
ha protokoll eller protokollsutdrag där detta framgår.
Förteckning över aktiva lokalföreningar/avdelningar
Listan ska innehålla information om namn på förening, adress, kontaktperson och
kontaktuppgifter.
Arbete med jämställdhet
Vi vill ha en beskrivning av hur föreningen strävar efter att kvinnor och män ska ha en jämn
fördelning av makt och inflytande i organisationen.
Bekräftelse av ansökan
Organisationens behöriga firmatecknare ska underteckna ansökningsblanketten, och försäkra
att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga. Detta innebär att
organisationen har tagit del av kraven för stödet och åtar sig att följa regelverket.
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Vad händer efter att ansökan skickats in?
Fördjupad granskning
Länsstyrelsen kommer att göra fördjupad granskning för att kontrollera att uppgifterna om
lokalföreningar eller avdelningar stämmer. Det betyder att vi ber organisationen om
handlingar från lokalföreningarna eller avdelningarna. Det är stadgar, årsredovisningar,
verksamhetsberättelser och dokument som visar vilken organisation som lokalföreningen
tillhör. Det betyder även att besök kan komma att genomföras.
Länsstyrelsen kontrollerar aldrig medlemsregister.
Utbetalning
Organisationen får ett beslutsmeddelande och statsbidraget betalas ut senast den 31 mars
2023. I beslutet som skickas ut står också hur och när bidraget ska återredovisas.
Redovisning av hur bidraget har använts
Året efter att ni har fått statsbidrag ska ni redovisa till Länsstyrelsen hur det har använts och
om möjligt beskriva bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.
Om Länsstyrelsen inte får någon redovisning eller om vi inte godkänner den kan
organisationen bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget.

Några tips till organisationens styrelse
Auktoriserad revisor
Om organisationen får ett bidrag på över sex prisbasbelopp ska redovisningen intygas av en
godkänd eller auktoriserad revisor. Om en revisor är godkänd eller auktoriserad kan ni
kontrollera på: www.revisorsnamnden.se
Rutiner
Inför en rutin för att samla in uppgifter från lokalföreningarna vid ett tillfälle varje år. Flera
organisationer gör så. En del har också skrivit i stadgarna att föreningarna ska lämna in till
exempel verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och andra uppgifter.
Underlag
Om ni har lämnat bidragspengar till en lokalförening är det viktigt att er revisor kan
kontrollera vad de har gjort för pengarna. Därför är det bra om organisationen ser till att det
finns underlag som visar hur bidraget använts. Ni kan till exempel skriva ner hur
lokalföreningen ska använda pengarna eller be föreningen att skicka verifikationer till
riksorganisationen senare.
Digitalisera er bokföring
Använd gärna ett enkelt bokföringsprogram. Det underlättar vid resultat- och
balansräkningen. Ett bokföringsprogram behöver inte vara dyrt. Vi rekommenderar också att
ni följer bokföringslagen. Det förenklar mycket för revisorn.
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