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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1299) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 18 mars 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1299) om natio-
nella minoriteter och minoritetsspråk 

dels att 2, 4, 6, 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en bilaga av följande lydelse.

2 § Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvalt-
ningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minorite-
ter och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §.

4 § Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett för-
valtningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från be-
rörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är
kommunen som ska visa att sådant intresse finns hos den berörda minorite-
ten i kommunen.

6 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på
medel, till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stock-
holms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västman-
lands län och Västra Götalands län. 

7 § Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på
medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få in-
gå i ett förvaltningsområde.

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bi-
lagan till denna förordning.

9 § Statsbidrag till en kommun fastställs med utgångspunkt i dels ett
grundbelopp om 750 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den
1 november året innan bidraget betalas ut.  

En kommun med 
– mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 
– upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,
– upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp, 
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– upp till 200 000 invånare får 3 grundbelopp, 
– upp till 600 000 invånare får 4 grundbelopp, och 
– 600 000 invånare eller mer får 4,5 grundbelopp. 
En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver

grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.

10 § Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län

och de kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast
den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet)

Bilaga

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett 
förvaltningsområde

Kommun Förvaltningsområde

Borås kommun Finska
Krokoms kommun Samiska
Surahammars kommun Finska
Västerås kommun Finska


