
 

 

  

 

 

 

 
Lokalbidrag samt bidrag till anpassning av lokaler för personer med funktions-
nedsättning kan sökas av församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden. 
Uppgifter om vilka trossamfund som är bidragsberättigade finns på sista sidan. 
Lokalbidrag gäller för köp, nybyggnad, om- och tillbyggnad samt genomgripande 
upprustning. En ansökan kan omfatta både lokalbidrag enligt ovan, och bidrag till 
anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning. 
 

Regeringen har i tidigare budgetpropositionen framhållit vikten av gudstjänstlokaler för 
församlingar som i huvudsak betjänar personer med utländsk härkomst. SST kommer 
därför att prioritera bidragsansökningar från sådana församlingar. 
 

Under 2018 kommer bidrag även att kunna sökas för gudstjänstlokaler där verksamhet 
bara bedrivs under en del av året, vanligtvis sommarlokaler. 
 
Instruktioner för ansökan 

1. Ansökan med bilagor insändes i två exemplar till: 

Myndigheten för stöd till trossamfund, Box 14038, 167 14 Bromma. 

2. Ansökan ska vara underskriven av församlingens firmatecknare  

enligt protokollsutdrag som skall bifogas. 

3. Ansökan ska vara fullständigt ifylld. Ofullständiga ansökningar 

kommer inte att behandlas förrän kompletta uppgifter inkommit. 

4. Ansökan ska vara SST tillhanda senast 3 april 2018 

 
 

Med vänlig hälsning 
Myndigheten för stöd till trossamfund  
 
 
   
Åke Göransson Åsa E. Hole 
direktör handläggare för statsbidragsfrågor 
 
  



 

 

 

En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfund och 

statens krav på bidragsberättigade trossamfund återfinns i avsnittet 

"Allmänna regler" i tillämpningsföreskrifterna som finns på SST:s 

hemsida: www.sst.a.se. 

 

1. Bidragsberättigade 

församlingar 

Lokalbidrag samt bidrag till anpassning 

av lokaler för personer med funktions-

nedsättning får lämnas till församlingar 

inom de bidragsberättigade tros-

samfunden. 

 

2. Ändamål och principer för 

lokalbidrag 

Lokalbidrag, som är ett investerings-

bidrag, får lämnas till församlingar för 

att kunna hålla lokaler för religiös 

verksamhet. För att ett projekt skall tas 

upp till behandling krävs en total 

investering på minst 50 000 kr. (För 

bidrag till anpassning av lokaler för 

personer med funktionsnedsättning 

gäller ej kravet på minimikostnad). 

Lokalbidrag kan sökas för att anskaffa 

lokaler genom nybyggnad eller köp, 

ombyggnad eller genomgripande 

upprustning av församlingens lokaler. 

Bidrag får således ej lämnas för löpande 

underhåll och/eller reparationer. 

Lokalbidrag får lämnas med högst 

trettio procent av de kostnader som SST 

bedömer vara skäliga för åtgärderna, 

dock högst en miljon kronor. 

Projekt, som beviljats för året maximalt 

bidrag, kan inte beviljas ytterligare 

bidrag för samma fastighet förrän 

tidigast fem år efter det år då 

slutredovisning av föregående bidrag 

skett. 

Projekt kan delas i mindre delprojekt 

vilka var för sig erhåller bidrag under 

skilda år under förutsättning att de 

sammanlagda bidragsbeloppen ej 

överstiger bidragsmaximum enligt 

förordningen. 

Bidrag får ej lämnas, om statligt bidrag 

utgår från Boverket. 

 

3. Ändamål och principer för 

bidrag till anpassning av lokaler 

för personer med 

funktionsnedsättning 

Bidrag till anpassning av lokaler för 

personer med funktionsnedsättning får 

lämnas till församlingar för att 

underlätta för dessa personer att delta i 

församlingens gudstjänster och andra 

sammankomster. Bidrag kan sökas för 

t.ex. hissanläggning, ändring av entréer 

och trösklar, ramper, toaletter, 

markerings-anordningar för synskadade 

samt till hörselslingor och förstärkare 

till dessa.  

 

Bidrag till anpassning av lokaler kan 

utgå även om lokalbidrag enligt SFS 

1999:974 beviljats tidigare. Bidrag för 

att anpassa en lokal får beviljas med 

belopp som motsvarar kostnaden för 

åtgärden, dock högst 200 000 kronor.  

http://www.sst.a.se/


 

 

Bidrag till anpassning får ej lämnas, om  

statligt bidrag utgår från Boverket.  

 

4. Ansökan 

Ansökan om lokalbidrag eller bidrag till 

anpassning av lokaler för personer med 

funktionsnedsättning inges till SST på 

fastställd blankett.  

Ansökan skall ha inkommit till SST 

senast 31 mars för bidrag innevarande 

år. SST kan om särskilda skäl föreligger 

besluta om ytterligare ansöknings-

omgångar.  

Till varje ansökan fogas budget 

(ansökningshandlingarnas sid 3) och 

måttsatta ritningar i skala 1:100 i 2 ex. 

Vid ombyggnad ska ritningarna visa 

förhållandena både före och efter 

ombyggnaden. För projekt som enbart 

gäller installation av hörselslinga eller 

markeringsanordningar för synskadade 

krävs inte ritningar. 

Vissa inventarier, t ex predikstol, altare, 

podium, kyrkbänkar, ikonostas eller 

motsvarande räknas som fast inredning 

och är således bidragsgrundande. 

Bidrag kan ej sökas för lösa inventarier. 

I ansökan om lokalbidrag anges även 

det beräknade värdet av frivilliga 

arbetsinsatser till ett maximalt värde av 

20% av bidragsunderlaget. Den frivilliga 

arbetsinsatsen får beräknas till 200 

kr/timme. (Anm. Värdet av frivilligt 

arbete kan ej ligga till grund för ansökan 

om bidrag till handikappanpassning av 

lokaler). 

 

5. Ärendeberedning  

Ärendena granskas av SST:s kansli och 

av tekniskt sakkunnig. Ansökningarna 

remitteras även till respektive samfund 

för godkännande. För varje projekt 

beräknas ett preliminärt bidrags-

underlag.  

 

Vid beräkning av bidrags-underlaget tas 

hänsyn till bl.a. följande faktorer: 

 

 Lokalernas 

användningsområde 

 Värdet av frivilliga insatser  

 

6. Beslut 

SST fastställer ett preliminärt 

bidragsunderlag. I förekommande fall 

anges även fördelningen av bidraget 

mellan lokalbidrag och bidraget till 

anpassning av lokaler för personer med 

funktionsnedsättning.  SST:s beslut är 

preliminärt till dess att slutredovisning 

inlämnats och godkänts. 

 

7. Krav på återbetalning av bidrag 

Förutom de krav som beskrivs i 

avsnittet "Allmänna regler" ställs 

följande krav på församling som mottar 

lokalbidrag eller bidrag till anpassning 

av lokaler för personer med 

funktionsnedsättning; Församlingen 

förbinder sig att lokalen skall användas 

till i ansökan angivet ändamål. 

Om lokalen säljs eller förändras så att 

den inte längre uppfyller kraven för 

bidraget kan församlingen bli 

återbetalningsskyldig. Detta gäller om 

förändringen sker inom 10 år efter det 

år då bidraget slutredovisats. 

Skyldigheten att betala tillbaka står i 

proportion till den tid då lokalen inte 

använts enligt kraven för bidraget. 

Återbetalningen kan regleras vid 

bidragsfördelningen till trossamfundet. 

  

 



 

 

 

Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan  

och församlingar inom dessa:  

 

1. Alevitiska Riksförbundet, 

2. Anglikanska kyrkan i Sverige, 

3. Danska kyrkan i Sverige, 

4. Equmeniakyrkan, 

5. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, 

6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, 

7. Evangeliska Frikyrkan, 

8. Frälsningsarmén, 

9. Islamiska samarbetsrådet, 

10. Isländska kyrkan i Sverige, 

11. Judiska Centralrådet, 

12. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, 

13. Mandeiska Sabeiska samfundet i Sverige, 

14. Norska kyrkan i Sverige, 

15. Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd, 

16. Pingströrelsen, 

17. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige, 

18. Sjundedags Adventistsamfundet, 

19. Svenska Alliansmissionen, 

20. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och 

21. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige. Förordning (2015:427). 

 
(SFS: 1999:974 med ändringar 2002:728, 2005:227 och 2008:41,  

utfärdad den 25 november 1999.§3) 

 

 
 


