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Svensk författningssamling

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

utfärdad den 16 december 2010.

Regeringen föreskriver att 4 och 6 §§ förordningen (2009:1299) om natio-
nella minoriteter och minoritetsspråk och bilagan till förordningen ska ha
följande lydelse.

4 §1 Anmälningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan anmälan ska ha
kommit in till Regeringskansliet senast den 1 april.

Vid prövningen av om en kommun efter anmälan ska få ingå i ett förvalt-
ningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda
minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kom-
munen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten
i kommunen.

6 §2 Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på
medel, till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norr-
bottens län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens
län, Västmanlands län och Västra Götalands län.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.
2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till lands-

tinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kom-
mun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kom-
mun, ska betalas ut senast den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG
Cecilia Bergman
(Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:196.
2 Senaste lydelse 2010:196.
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Bilaga3

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
Göteborgs kommun Finska
Hofors kommun Finska
Kalix kommun Finska och meänkieli
Krokoms kommun Samiska
Skinnskattebergs kommun Finska
Sundbybergs kommun Finska
Surahammars kommun Finska
Umeå kommun Finska
Västerås kommun Finska

3 Senaste lydelse 2010:196.


