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Information inför kommande ansökan om statsbidrag till
organisationer som företräder nationella minoriteter
1. Bakgrund
Statsbidraget regleras enligt förordning (2005:765) om statsbidrag för nationella
minoriteter och syftar till att stödja och underlätta verksamheten för de
organisationer som företräder nationella minoriteter.
2. Vem kan söka
Statsbidraget kan sökas av riksorganisationer och organisationer av riksintresse
som:
1. företräder någon av de nationella minoriteterna och där medlemmarna i
organisationen eller dess lokalföreningar/avdelningar till övervägande
delen utgörs av personer som tillhör den nationella minoriteten, och
2. bedriver verksamhet som syftar till att stärka inflytandet för den nationella
minoriteten, att främja den egna nationella minoritetsgruppens identitet,
kultur och språk, att motverka diskriminering eller att sprida kunskap om
den egna gruppen
Även samarbetsorgan som bedriver verksamhet med det syfte som anges i punkt 2
och där medlemmarna i organisationen till övervägande del utgörs av sådana
riksorganisationer eller organisationer av riksintresse som anges i punkt 1 kan
ansöka om statsbidrag.
3. Instruktioner
Ansökan ska följa de rubriker som finns i ansökningsblanketten. Alla underlag
enligt punkt 4 i ansökningsblanketten och checklistan ska bifogas ansökan och
vara undertecknade och justerade. Dessutom ska ordförande och firmatecknare
underteckna bekräftelsen. Det är viktigt att Länsstyrelsen får in alla underlag för
att ansökan ska betraktas som komplett.
Ansökningsblankett, bekräftelseunderlag, checklista, handledning inför ansökan
samt förordningen finns på www.lansstyrelsen.se/stockholm/minoriteter Här
finner ni även Länsstyrelsens föreskrifter till förordningen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för social utveckling
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Hantverkargatan 29

08-785 40 00 (vxl)

minoriteter.stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm/minoriteter
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4. Stöd i arbetet med ansökan
Länsstyrelsen avser att inför höstens ansökningar om statsbidrag upphandla ett
konsultstöd. Denne aktör ska erbjuda rådgivning och stöd till organisationer i
deras arbete med att ansöka om statsbidrag enligt förordningen. Förhoppningen är
att vi ska kunna erbjuda denna rådgivning från och med den 13 augusti 2012. Mer
information om rådgivningen kommer att finnas på Länsstyrelsens hemsida i
augusti.
5. Sista datum för ansökan
Ansökningarna ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 1 oktober 2012.
6. Handläggning
Länsstyrelsen kommer att granska inkomna ansökningar med begärda underlag.
Dessutom kommer fördjupade kontroller på lokalföreningar eller avdelningar att
genomföras. Definitionen på en bidragsgrundande lokalförening eller avdelning är
en:
- 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
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.
7. Beslut och utbetalning
Statsbidraget betalas ut senast den 31 mars 2013. Statsbidraget sätts in på det pluseller bankgiro som meddelats i ansökan.
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8. Redovisning
Statsbidraget för verksamhetsåret 2013 ska redovisas i april 2014. Redovisningen
ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en verksamhetsberättelse. Den ska
beskriva hur organisationsbidraget har använts och om möjligt vilka effekter det
gett. Organisationens revisor ska intyga att redovisningen är tillförlitlig och
räkenskaperna rättvisande. För bidrag över en viss summa (framgår av
beslutsbrevet) kräver Länsstyrelsen att revisionen görs av en auktoriserad eller
godkänd revisor.
9. Återbetalning och återkrav
Länsstyrelsen kan besluta att bidrag ska betalas tillbaka om det har lämnats på
grund av felaktiga uppgifter, om det inte har använts för det ändamål det beviljats
för eller om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter
som myndigheten har rätt att kräva.
Med vänlig hälsning

Lennart Rohdin
Chef på enheten för minoritetsfrågor

