
 
 

 

 

 

 

 

 

kan på regeringens uppdrag 

erbjuda kompetensutveckling 

för religiösa ledare under 

2016. Vill Du veta mer finns 

detaljerad information här  

 

 

 

 

Läs mer på www.sst.a.se  

 

Frågor besvaras av  

 

Hasnain Govani (SST)
hasnain.govani@sst.a.se 

 

ORD OCH BEGREPP  

Trossamfund = samman-

slutning för religiös 

verksamhet.  

Ledare = En person som av 

sig själv och av andra 

betraktas som ansvarig för 

någon del av 

trossamfundets/församlingens 

verksamhet/liv. 

Detta kan vara på lokal nivå 

såväl som på regional eller 

nationell nivå. 

 

DU SOM ÄR LEDARE INOM NÅGOT 

TROSSAMFUND – VÄLKOMMEN 

TILL KOMPETENSUTVECKLING! 
 

 

Sverige är ett mångreligiöst land och flera 
trossamfund har rotat sig här de senaste 
årtiondena. Att på lokal eller nationell nivå 
vara ledare i ett trossamfund i dag ställer 
krav på utbildning, erfarenhet och acceptans 
och kompetens – både i religion och i 
svenskt samhällsliv. 
 

För att ge trossamfundens ledare redskap att 
orientera sig i dagens samhälle får du nu en 
möjlighet till kompetensutveckling. Kursen 
är en chans att tillsammans med andra 
religiösa ledare undersöka hur det svenska 
samhället och det egna trossamfundet 
fungerar i relation till varandra. 
 

 
 

 

  

http://www.sst.a.se/
mailto:par.gotefelt@folkbildning.net


 

 

 

VAD ÄR MÅLET MED KURSEN? 

Målet är att innehållet ska leda till fördjupat 
engagemang och personlig utveckling. Allt i 
kursen sker i anda av respekt för mångfalden 
bland deltagarna. Efter kursen får deltagarna ett 
intyg som kan vara användbart i mötet med 
olika samhällsföreträdare. 
 

 

VAD KOSTAR KURSEN? 

Kompetensutvecklingen är helt kostnadsfri för 
deltagarna. 
 
Hur bekostar deltagarna  

resor och annat? 

För att deltagarna ska ha möjlighet att närvara 
på kursen ansvarar de själva tillsammans med 
respektive trossamfund. Reseersättning kan 
utbetalas för deltagare från annan ort. Även 
ersättning för nattlogi kan utgå i de fall behov 
föreligger.  
Deltagare som önskar använda dessa 
möjligheter ombeds rådgöra med SST:s 
projektsekreterare (se nedan för detaljer). 

 
 

 

 

 

 

 

HUR LÅNG ÄR KURSEN? 

Sex heldagar utspridda under hösten. 
 

Vem är kursen för? 

Kursen är till för personer som står i en religiös 
ledaruppgift i en lokal församling/grupp, samt 
andra typer av ledare såsom styrelseledamöter, 
ungdomsledare, och dylikt. 

 
Språkkrav? 

Det finns inget krav på viss formell språknivå 
men deltagarna måste kunna samtala med 
varandra. 
 
Hur sker anmälan? 

Trossamfunden rekryterar lämpliga deltagare i 
samråd med de enskilda församlingarna. Alla 
sökande kommer att telefonintervjuas av SST 
som sedan fattar beslut.  

 
När måste anmälan vara inne? 

Deadline för respektive omgång framgår på 
nästa sida. Notera dock att urval sker löpande; 
platserna kan därför tillsättas innan deadline! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KURSINNEHÅLL: 

Ledarskapsutveckling 

Sveriges religionshistoria:  

Sveriges civilsamhälle 

Mänskliga rättigheter och 

religionsfrihet 

Svensk förvaltning – så fungerar 

kommunerna och staten! 

Familjerätt 

Föreningsteknik och 

föreningsjuridik 

Svåra frågor 

 

Kursen är alltså väldigt omfattande och 

ger deltagarna möjlighet att växa i sin 

roll som trossamfundsledare i Sverige, 

samtidigt som de även får möjlighet att 

reflektera över trossamfundens roll i en 

sekulär stat. Däremot innehåller kursen 

inga religiösa inslag. 

VAR HÅLLS KURSERNA? 

Kursen erbjöds i två omgångar, en i Malmö och en i Östergötland. Kurstillfällena i Östergötland 

kommer huvudsakligen fördelas mellan Norrköping och Linköping. Deltagarna kommer att få 

tydlig information om plats och resväg i god tid. Aktuell information om kurstider kommer finnas 

närmare kurstillfällena på www.sst.a.se. Var och en ordnar sin egen resa till och från kursplatsen.  

 
NÄR HÅLLS KURSERNA? 

Kurstillfälle Malmö   Östergötland   

Kursstart: 7:e-8:e september 19:e-20:e september  

Fler kursdatum 

15:e september  

22:e september 

28:e-29:e september 

26:e september  

26:e-27:e oktober 

7:e november 

Sista anmälning: 1:a augusti 15:e augusti 

 

Varje kursomgång omfattar fyra kurstillfällen, sammanlagt sex dagar. Tillfällena innehåller 

föreläsningar, seminarier och samtal. Medverkande lärare och föreläsare är experter inom sina 

respektive områden och kommer att hålla en hög nivå vad gäller innehåll men på en enkel svenska.  

Notera att datumen är preliminära och kan komma att ändras. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


ANSÖKAN 

Ansökningsblankett finns på www.sst.a.se. Den kan fyllas i digitalt och mejlas in till 

kontaktpersonerna nedan, eller skrivas ut och skickas in till Nämnden för statligt stöd till 

trossamfund, Box 14038, 167 14 Bromma. Glöm ej att uppge eventuella kostbehov på blanketten.  
 

KONTAKTPERSONER 

Kontaktperson vid frågor är Hasnain Govani, projektsekreterare SST (hasnain.govani@sst.a.se, 08-

453 68 09). Anmälan skickas antigen utskrivet såsom angivits ovan, eller mejlas till ovan nämnd 

kontaktperson. 

 

Sagt om tidigare kurser: 

”Jag lärde mig hur man borde lösa konflikter och ta hänsyn till andra 

människors idéer och tankar. Jag har utvecklats kunskapsmässigt och som 

person tack vare den här kursen”. 

 

http://www.sst.a.se/
mailto:hasnain.govani@sst.a.se

