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DET OFFENTLIGA I SAMVERKAN
MED DET MÅNGRELIGIÖSA SVERIGE

MYNDIGHETEN FÖR
STÖD TILL TROSSAMFUND
Myndighetens uppdrag är att främja dialogen mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige.
Myndigheten ansvarar också för att fördela ekonomiska bidrag och andra
former av stödinsatser till trossamfunden. Syftet med stödet är att skapa
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning
och omsorg.
n DIALOGUPPDRAGET
Genom fortlöpande dialog behandlas frågor som rör trossamfunden och de religiösa minoriteternas
villkor och ställning i Sverige. Dialogen kan handla om centrala värderingsfrågor såsom religionsfrihet, tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter men också praktiska frågor av olika slag som
tillgången på samlingslokaler och utbildning av religiösa funktionärer.
n KRISBEREDSKAP OCH SOCIAL HÅLLBARHET
Trossamfunden har stor betydelse för samhället när det inträffar omvälvande förändringar och kriser.
Under de senaste åren har många statliga och kommunala institutioner blivit uppmärksammade
på vikten av att ha kontakter in i civilsamhället och särskilt med trossamfunden som har en unik
erfarenhet av att hjälpa folk i kriser och katastrofer. Detta kan förstärkas på ett förebyggande stadium
genom dialog med trossamfund. På flera orter i Sverige organiseras denna samverkan numera i
interreligiösa råd.
n FÖRDELAR STATENS EKONOMISKA BIDRAG
Myndigheten fördelar årligen statsbidraget till trossamfunden. Den största delen av bidraget fördelas
som generella organisationsbidrag vars syfte är att stödja lokal religiös verksamhet. En mindre del av
bidraget utgår i form av riktade verksamhet- och projektbidrag.
n ANDRA FORMER AV STÖD: UTBILDNING & PROJEKTINSATSER
Andra former av stöd sker i form av utbildnings- och projektinsatser med syfte att förstärka trossamfundens kapacitet. Till exempel anordnar myndigheten kompetensutveckling för religiösa ledare som
har sin utbildningsbakgrund utanför Sverige. Att stötta trossamfundens administrativa styrka är en
annan del i denna uppgift, vilket är särskilt viktigt för de nyetablerade trossamfunden som behöver
orientera sig i det svenska samhället.
n EXPERTORGAN I TROSSAMFUNDS- OCH RELIGIONSFRÅGOR

Myndigheten tar regelbundet fram rapporter, artiklar och material som berör aktuella religion- och trossamfundsfrågor i Sverige. Utöver detta medverkar myndigheten i ett antal
grupper och sammanhang där kunskap om detta fält efterfrågas samt svarar på remisser
och andra förfrågningar.
(Notera: Fram till 30 juni 2017 hette myndigheten Nämnden för statligt stöd till trossamfund)

EKONOMISKT STÖD
ORGANISATIONSBIDRAG utgör den största delen av det ekonomiska stödet till trossamfunden
och förmedlas framförallt för att stötta lokal religiös verksamhet. Bidraget fördelas i huvudsak grundat
på det antal medlemmar och övriga regelbundna deltagare som trossamfunden redovisar.
VERKSAMHETSBIDRAG ges i form av stöd till andlig vård inom sjukvården och syftet med detta
bidrag är att möjliggöra anställningar av religiösa funktionärer inom den andliga vården inom sjukvården. Idag arbetar ungefär sjuttio personer inom den andliga vården i Sverige med ekonomiskt stöd
från staten. En mindre bidrag utgår också till teologiska högskolor och seminarier.
PROJEKTBIDRAG ges i huvudsak som stöd till ny- och ombyggnation och inköp av gudstjänstlokaler, även för anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Ett mindre stöd förmedlas
också som utbildningsbidrag för teologisk utbildning utomlands för de samfund som själva saknar
utbildningsinstitutioner i Sverige.

STÖD TILL DEN ANDLIGA VÅRDEN INOM SJUKVÅRDEN
Andlig vård betecknar arbetet som trossamfunden utför på sjukhusen genom själavård, riter och
stödsamtal till människor i kris. Myndigheten har i uppdrag att stödja utvecklingen av detta arbete
genom att förmedla statliga bidrag till anställning och utbildning av medarbetare inom den andliga
vården. I takt med att Sverige förändras och blir mer mångreligiöst finns också ett behov av att den
andliga vården inkluderar representanter från ett bredare spektrum av religiösa traditioner och Myndigheten för stöd till trossamfund bistår i denna process.

SÄRSKILDA REGERINGSUPPDRAG
Myndigheten arbetar med flera särskilda regeringsuppdrag riktade mot trossamfunden i Sverige. Ett
exempel på detta är ett fördjupat samtal om demokrati och demokratiska värderingar som pågått
åren 2012 – 2018. Inom ramen för detta projekt finns bland annat en särskild ledarskaps- och mentorskapssatsning riktad mot kvinnor inom trossamfunden kallat Delaktig, stark och synlig.

STATSBIDRAGSBERÄTTIGADE TROSSAMFUND
FRIKYRKOR
Equmeniakyrkan
Evangeliska frikyrkan
Frälsningsarmén
Pingströrelsen
Sjundedags adventistsamfundet
Svenska alliansmissionen
ORTODOXA OCH
ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Eritreanska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa församlingen
Georgiska ortodoxa kyrkan
Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
Koptisk-ortodoxa kyrkan
Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Svenska ortodoxa prosteriet
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Bulgarisk-ortodoxa kyrkan
Österns assyriska kyrka

LUTHERSKA KYRKOR
EFS - Evangeliska fosterlandstiftelsen
ELM- Bibeltrogna vänner
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Isländska kyrkan
Danska kyrkan
Norska kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Ungerska protestantiska kyrkan
ISLAMISKA RIKSORGANISATIONER
Bosniakiska islamiska samfundet
Förenade islamiska föreningar
Islamiska kulturcenterunionen
Islamiska shia samfunden
Svenska islamiska församlingarna
Sveriges muslimska förbund
Islamiska fatwabyrån
ÖVRIGA SAMFUND
Alevitiska riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Judiska centralrådet
Mandeiska sabeiska samfundet
Romersk-katolska kyrkan
Sveriges buddhistiska samarbetsråd

SSTS SKRIFTSERIE OCH ANDRA PUBLIKATIONER
Sedan 2012 ger myndigheten ut en skriftserie med fokus på samfundslivet i Sverige:
Islamofobiska fördomar och hatbrott av Klas Borell (2012)
Uppvaknandets vägar (Om buddhismen i Sverige) av Trudy Fredriksson (2013)
Shiamuslimer i Sverige av Göran Larsson och David Thurfjell (2013)
Islam och muslimer i Sverige av Göran Larsson (2014)
Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige av Thomas Arentzen (2015)
Sufismen i Sverige av Simon Sorgenfrei (2016)
Mellanösterns religiösa minoriteter av Simon Sorgenfrei, Göran Larsson, Max Stockman (2017)
Samtliga publikationer samt annat material finns att beställa eller ladda ned på www.myndighetensst.se
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