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 –  utdrag 
 
(SFS 1998:1593, utfärdat den 26 november 1998, med ändring 
t.o.m.  SFS 2018:1675) 
 

 
1 §  Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och 

den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

 
2 §  Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös 

verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst. 
 
3 §  Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller 

löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt. 
 
4 §  Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett 

trossamfund utan eget samtycke. 
 
 

(SFS 1999:932 utfärdad den 25 november 1999) 
 

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till 
trossamfunden. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som 
statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund. 

 

2 §  Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för 
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, 
undervisning och omsorg. 

 

3 §  Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar 
till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 
som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft. 
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4 §. Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få 
statsbidrag. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av 
statsbidrag. Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om 
trossamfundet får sådant stöd som avses i 5 §. 

 

5 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering 
och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan och andra 
registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i 
16 § lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) 
om avgift till registrerat trossamfund. 

 

(SFS 1999:974 utfärdad den 25 november 1999 med ändringar t.o.m 
SFS 2018:1534) 
 

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag 
som avses i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. 

 

2 §  I förordningen avses med  

 trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i 
vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av 
samverkande församlingar eller trossamfund (samverkans-
organ), 

 församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös 
verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst, 

 betjänad: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet 
som organiseras av trossamfund eller församling. 
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3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan 
och församlingar inom dessa: 
1. Alevitiska Riksförbundet, 
2.  Anglikanska kyrkan i Sverige, 
3.  Bibeltrogna Vänner, 
4.  Danska kyrkan i Sverige, 
5.  Equmeniakyrkan, 
6.  Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, 
7.  Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, 
8.  Evangeliska Frikyrkan, 
9.  Frälsningsarmén, 
10. Islamiska samarbetsrådet, 
11.  Isländska kyrkan i Sverige, 
12.  Judiska Centralrådet, 
13.  Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, 
14.  Mandeiska Sabeiska samfundet i Sverige, 
15.  Norska kyrkan i Sverige, 
16.  Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd, 
17.  Pingströrelsen, 
18.  Romersk-Katolska kyrkan i Sverige, 
19.  Sjundedags Adventistsamfundet, 
20. Svenska Alliansmissionen, 
21.  Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och 
22.  Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.  
 

4 §  Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas vid 
1.  Johannelunds teologiska högskola, 
2.  Prästseminariet i Stockholms katolska stift, 
3.  Teologiska Högskolan, Stockholm, och 
4.  Örebro missionsskola.  
 

5 § Bidrag till trossamfund lämnas i form av 
1.  organisationsbidrag, 
2.  verksamhetsbidrag, och 
3.  projektbidrag. 
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Organisationsbidrag 

6 § Organisationsbidrag lämnas till trossamfund och församlingar 
för att de skall kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 
religiös verksamhet.  
Organisationsbidrag får lämnas till lokal och central 
verksamhet. 

7 § Bidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar för att 
de skall kunna hålla gudstjänster, ge själavård samt bedriva 
undervisning och omsorg. 

8 § Bidrag till central verksamhet får inte överstiga en tiondel av 
de sammanlagda organisationsbidrag som under ett 
verksamhetsår beviljats trossamfundet. 

9 § Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera, 
redovisa och ta in avgifter, skall de årliga kostnaderna för 
hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till 
det antal betjänade som omfattas av hjälpen. Kostnaderna för 
att förbereda hjälpen skall också avräknas från 
organisationsbidraget det första året som trossamfundet får 
avgiftshjälp. 

 

Verksamhetsbidrag 

10 § Verksamhetsbidrag får lämnas till sådan teologisk utbildning 
som anges i 4 §. 

11 § Verksamhetsbidrag får lämnas till andlig vård inom 
sjukvården. 

 

Projektbidrag 

12 § Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver 
bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet 
(lokalbidrag).  

Lokalbidrag får lämnas för att  
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,  
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, 
3. anpassa församlingens lokaler för personer med 

funktionsnedsättning 
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Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler som statsbidrag betalas 
för enligt förordningen (2016:1367) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler. Förordning (2018:1534) 

 
13 § Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller 

flera lokaler för en församling får lämnas med högst trettio 
procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, 
dock högst två miljoner kronor.  

14 § Lokalbidrag för att anpassa en lokal till personer med 
funktionsnedsättning får lämnas med belopp som motsvarar 
kostnaden för åtgärden, dock högst 200 000 kronor. 

15 § Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund 
eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet 
invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller 
lokal verksamhet. 

16 § Projektbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av 
funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildnings-
institutioner i Sverige. 

 

17 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Rådet 
för beslut om statsbidrag till trossamfund vid Myndigheten för 
stöd till trossamfund. 
En ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten. 

18 § Myndigheten för stöd till trossamfund får meddela närmare 
föreskrifter om förutsättningarna för bidrag enligt denna 
förordning.  

 

19 § Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag 
enligt denna förordning ska till Rådet för beslut om statsbidrag 
till trossamfund lämna de redovisningshandlingar, 
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som rådet 
bestämmer.  
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20 § Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att 
ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att 
bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. 
Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att 
ett bidrag ska betalas tillbaka om 
1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,  
2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller  
3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana 

handlingar och andra uppgifter som avses i 19 §. 
 

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om 
överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än 
beslut om organisationsbidrag enligt 6-8 §§, verksam-
hetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag 
enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.  
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(SFS 2017:104, utfärdad den 16 februari 2017) 

 
Regeringen föreskriver följande:  

1 §  Myndigheten för stöd till trossamfund har till uppgift att  
1. främja en dialog mellan staten och trossamfunden, 
2. bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, 
3. pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om 

stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om 
statsbidrag till trossamfund, 

4. föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade 
trossamfund om förutsättningarna för stödet, 

5. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och 
organisationer i frågor som rör trossamfund, och 

6. handlägga frågor om trossamfundens roll i 
krisberedskapssamordning. 

2 §  Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-
, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och 
interkulturellt utbyte och samarbete. 
 

3 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 

Beslutande organ 

4 §  Inom myndigheten ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som 
benämns Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund.  
Rådet har de uppgifter som framgår av förordningen 
(1999:974) om statsbidrag till trossamfund.  
Myndigheten får i sin arbetsordning föreskriva att ordföranden 
eller vice ordföranden i rådet får avgöra ärenden som gäller att 
ett beviljat bidrag inte ska betalas ut enligt 20 § första stycket 
förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. 
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5 §  Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ska bestå av 
en ordförande, en vice ordförande och högst tre andra 
ledamöter. Det ska finnas tre ersättare.  
Myndighetschefen eller den myndighetschefen utser är 
föredragande i rådet. 

6 §  Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund ansvarar för 
sina beslut. 
Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens 
ledning. 

7 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Rådet 
för beslut om statsbidrag till trossamfund tilldelas resurser för 
sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs 
författningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt 
sätt. 
 

Rådgivande organ 

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett Råd för samråd mellan 
myndigheten och trossamfunden i frågor som rör 
myndighetens arbete. Rådet har till uppgift att 
1. nominera ledamöter och ersättare till Rådet för beslut om 

statsbidrag till trossamfund inom ramen för de principer 
som anges i 11 §, 

2. yttra sig om principiella frågor om bidrag och tillämp-
ningsföreskrifter för olika bidrag, och 

3. yttra sig om övriga frågor inom myndighetens 
verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för 
trossamfunden. 

9 §  Rådet för samråd ska bestå av representanter för de 
trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § 
förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Varje 
trossamfund ska ha en representant i rådet och 
samverkansorganen ska representeras genom de trossamfund 
som ingår i dem. För varje representant ska det finnas en 
ersättare.  
 
Myndighetschefen ska vara ordförande i rådet. 
 
Rådet får vid behov låta representanter för andra trossamfund 
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än de som avses i första stycket delta i rådets sammanträden. 
Ett sådant beslut får fattas av myndighetschefen. 

 

10 §  Direktören är myndighetschef. 

11 §  Regeringen utser för en bestämd tid ordförande, vice 
ordförande samt andra ledamöter och ersättare i Rådet för 
beslut om statsbidrag till trossamfund, efter nominering av 
Rådet för samråd bland företrädare för de trossamfund och 
de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) 
om statsbidrag till trossamfund. 
 
Vid nominering av ledamöter och ersättare i Rådet för beslut 
om statsbidrag till trossamfund ska Rådet för samråd sträva 
efter en bred representation av de trossamfund som är 
berättigade till statsbidrag. 

12 §  Ledamöter och deras ersättare i Rådet för samråd utses av de 
trossamfund som ingår i rådet för en tid av två år. 

 

13 §   Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om 

ärendeförteckning ska inte tillämpas på myndigheten.  
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(Beslutade 2018-12-06) 

 

 

 
 
Följande allmänna regler gäller för alla bidrag som fördelas av 
Myndigheten för stöd till trossamfund. Dessutom tillämpas särskilda 
regler för respektive bidrag. 
 

1. Lagar och förordningar. 
 
Statens stöd till trossamfund regleras i  
 Lag om trossamfund (SFS 1998:1593) 

 Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) 

 Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974 med 
ändring t.o.m. 2018:1534) 

 Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till 
trossamfund, utfärdad 2017-02-16 
 

2. Mål och former för statens stöd 
 
1. Målet för statens stöd är att bidra till att skapa förutsättningar 

för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad 
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, 
undervisning och omsorg.  

2. Stöd till trossamfund kan lämnas som statsbidrag, samt som 
statlig avgiftshjälp, och då endast till registrerat trossamfund. 

 

3. Bidragsberättigade trossamfund 
 
1. Bidragsberättigade är trossamfund, samverkansorgan och 

församlingar inom de trossamfund/samverkansorgan som av 
regeringen beslutats vara berättigade till statsbidrag enligt 
förordningen (SFS 1999:974, § 3) om statsbidrag till 
trossamfund. 
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4. Krav på bidragsmottagande trossamfund/församling 
 
1. Trossamfundet/Församlingen skall bidra till att upprätthålla 

och stärka samhällets grundläggande värderingar. 
2. Trossamfundet skall vara stabilt samt ha bedrivit verksamhet i 

minst fem år i Sverige. 
3. Trossamfundet/Församlingen skall vara organiserat som 

registrerat trossamfund eller registrerad ideell förening med 
eget ledningsorgan i Sverige. Vidare bör trossamfundets 
organisatoriska struktur vara fast och tydlig. 

4. Trossamfundet skall ha egen livskraft, betjäna minst 3 000 
personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i 
landet. Om trossamfundet betjänar färre än 3 000 personer bör 
det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett 
internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning, 
samt att man tillsammans med andra trossamfund inom samma 
trossamfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om 
fördelning av statsbidrag. 

5. Verksamheten skall i huvudsak finansieras av församlings-
medlemmar som är bosatta i Sverige. 

6. Trossamfundet/Församlingen skall disponera (äga eller hyra) 
lokaler för sin verksamhet. Beviljat bidrag skall betalas ut till 
den församling vars verksamhet stödet avser och ska redovisas i 
dess bokslut. 
 

5. Medlemmar och av trossamfundet betjänade personer 
 
För att en person skall anses betjänad av trossamfundet och kunna 
redovisas som bidragsgrundande person krävs att personen  
 är medlem i församling inom trossamfundet och är upptagen i 

register vilket fortlöpande förs av trossamfundet/församlingen 
enligt myndighetens anvisningar eller är registrerad, 
regelbunden, deltagare i verksamhet som organiseras av 
trossamfundet/ församlingen. 
 

6. Bidragsformer 
 
Statligt stöd till trossamfund kan utgå i form av  

 organisationsbidrag 

 verksamhetsbidrag  

 projektbidrag 
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7. Kontroll 
 
Myndigheten har rätt att:  
1. när som helst kontrollera att erhållet bidrag används för det 

ändamål det beviljats för och/eller begära in kompletterande 
uppgifter.  

2. besluta att ett beviljat bidrag inte betalas ut, om tveksamhet 
råder beträffande lämnade uppgifter eller om uppgifter ej 
lämnats in.  

3. göra stickprovsundersökning av adekvat antal årsredovisningar  
4. besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka  

 om det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter, 
 om det inte används för det ändamål det beviljats för, eller 
 om trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana 

handlingar och andra uppgifter som myndigheten begärt. 
 

8. Överklagande 

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om 
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än 
beslut om organisationsbidrag enligt 6-8 §§, verksamhetsbidrag 
enligt 10 § och  om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första 
stycket i Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 2017:103) 
får dock inte överklagas. 

 

9. Redovisning 
 
Ett trossamfund, församling eller utbildningsinstitution som har 
tagit emot statsbidrag är skyldig att lämna redovisningshandlingar, 
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som myndigheten 
begär. Om materialet inte är skrivet på svenska ska bestyrkta kopior 
av materialet på originalspråket åtföljas av till svenska översatt text 
vad gäller alla beslutspunkter, styrelsesammansättning, revisorer 
och andra funktionsposter. 

 

10. Statistik 
 
1. Trossamfund som ansöker om bidrag skall senast 30 april 

inkomma till myndigheten med statistiska uppgifter avseende 
det senaste verksamhetsåret. Försent inkommen uppgift kan i 
undantagsfall, efter prövning, beaktas. De statistiska 
uppgifterna skall främst omfatta antalet medlemmar och övriga 
bidragsgrundande personer enligt punkt 5 i Allmänna regler.  
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2. Medlemmar och övriga bidragsgrundande personer skall, för att 
få räknas med i statistik som redovisas till myndigheten, vara 
folkbokförda i Sverige. 

3. Blankett för redovisning av statistik tillhandahålls av 
myndigheten. 

4. Trossamfundet granskar de lokala församlingarnas uppgifter 
och ansvarar för riktigheten i de uppgifter som lämnas till 
myndigheten. 

5. Efter granskning och bearbetning fastställs av myndigheten, 
senast i november, antal bidragsgrundande personer. 

6. Myndigheten har rätt att få del av trossamfundens underlag för 
dess statistik. 
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1. Ändamål och principer för organisationsbidrag 
 
1. Organisationsbidrag får fördelas för att bedriva en aktiv och 

långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Bidraget består av två 
delar; för lokal respektive central verksamhet. Som lokal 
verksamhet räknas t.ex. gudstjänster, att ge själavård eller att 
bedriva undervisning och omsorg i församling. Till central 
verksamhet får högst 10 % av trossamfundets årliga bidrag 
fördelas. 
 

2. Om ett registrerat trossamfund får statlig avgiftshjälp skall 
statens kostnader för hjälpen räknas av från 
organisationsbidraget i förhållande till det antal personer som 
omfattas av hjälpen. 

 

2. Organisationsbidragets fördelningsstruktur 

1. Organisationsbidrag fördelas som grundbidrag och rörligt 
bidrag. 

2. Grundbidrag utgår med 70 % av föregående års bidrag till det 
bidragsberättigade trossamfundet/samverkansorganet under 
förut-sättning att anslaget ej sänkts. Bidraget fördelas i 
proportion till antalet bidragsgrundande personer. 

3. Det totala bidraget (summan av grundbidrag och rörligt bidrag) 
får ej överstiga egeninsatsen inom trossamfundet och 
församlingarna. 

4. Krav på återbetalning av statsbidrag från församlingar inom 
trossamfundet kan regleras vid fördelningen av 
organisationsbidrag. 
 

3. Egeninsats 

Vid bedömning av storleken på trossamfundets egeninsats får 
trossamfundet tillgodoräkna sig ekonomiskt stöd i form av 

 kollekter och andra kontanta gåvor, 

 medlemsavgifter, 

 intäkter från försäljning, servering mm i anslutning till 
församlingens verksamhet. 
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Egeninsatsen kontrolleras vid regelbundna, återkommande 
tillfällen.  
Anm. Stöd från land utanför EU får inte räknas med i egeninsatsen. 
 

4. Redovisning  

Trossamfund skall senast 31 augusti inkomma till myndigheten med 
redovisning över fördelningen av organisationsbidraget till 
församlingar för pågående år. Myndigheten fastställer därefter 
bidragsfördelningen inom trossamfundet.  
Församlingarnas statistikredovisningshandlingar förvaras hos 
trossamfundet. 

 

5. Utbetalning 
 
Beviljat organisationsbidrag utbetalas kvartalsvis. 

 

6. Regler för avtrappning av organisationsbidrag 
 
1. Trossamfundet skall ha egen livskraft, betjäna minst 3 000 

personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i 
landet. Om trossamfundet betjänar färre än 3 000 personer bör 
det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör en del av ett 
internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning, 
samt att man tillsammans med andra trossamfund inom samma 
trossamfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om 
fördelning av statsbidrag. 
Om antalet bidragsgrundande personer inom ett trossamfund 
har gått ner under 3000 personer, skall det organisationsbidrag 
som trossamfundet får, reduceras med en femtedel per år under 
de följande fem åren. Detta gäller inte för trossamfund som 
utgör en del av ett internationellt verksamt trossamfund. 

2. Om trossamfundet under denna tid åter varaktigt kommer upp 
till minst 3000 bidragsgrundande personer skall fullt bidrag 
åter kunna betalas ut. 
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A. Bidrag till teologiska högskolor/seminarier 

1. Bidragsberättigade teologiska högskolor/seminarier  
Bidrag får fördelas till de teologiska högskolor/seminarier, som 
av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag enligt 
förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974, 
§4) 
 

2. Ändamål och principer för verksamhetsbidrag till teologiska 
högskolor/ seminarier  
1. Utbildning som erhåller stöd skall avse studier som leder 

fram till tjänst som pastor, präst eller motsvarande vid 
teologisk högskola/seminarium. Kurs som erhåller annat 
statligt stöd är ej bidragsberättigat.  

2. Bidraget fördelas per år enligt särskild schablon fastställd 
av myndigheten. 

 
3. Individuell redovisning  

1. Varje bidragsmottagare är skyldig att lämna de 
redovisnings-handlingar, verksamhetsberättelser och andra 
uppgifter som myndigheten bestämmer. 

 
 
 

B. Bidrag till andlig vård inom sjukvården 

 
1. Bidragsformer för andlig vård inom sjukvården  

Bidrag kan utgå som  
 lön till personal, 

 utbildning av personal samt 

 för verksamhetssamordning av andlig vård inom sjukvården. 
 
 
2. Ansökan  

1. Ansökan om bidrag inges till myndigheten på fastfälld 
blankett senast 30 september för det budgetår som påbörjas 
1 januari nästkommande år. Försent inkommen uppgift kan i 
undantagsfall, efter prövning, beaktas. 
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3. Ärendeberedning  
1. För beredning av ansökningar och fördelning av bidraget 

utser myndigheten ett samråd med representanter för 
andlig vård inom sjukvården. Samrådets sammansättning 
och arbets-uppgifter framgår av en arbetsordning som 
fastställts av myndigheten.  

2. Samrådet upprättar med ledning av ansökningar, 
inlämnade uppgifter och ekonomisk redovisning ett förslag 
till fördelning av bidraget till andlig vård inom sjukvården. 

 
 
4. Beslut  

1. Rådet beslutar om bidrag efter förslag från samrådet för 
andlig vård. 

 
 
5. Utbetalning  

1. Beviljade verksamhetsbidrag utbetalas kvartalsvis.  
 
 
6. Redovisning  

1. Varje bidragsmottagare är skyldig att lämna de 
redovisnings-handlingar, verksamhetsberättelser och andra 
uppgifter som myndigheten bestämmer. 
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Till projektbidrag räknas Lokalbidrag, Bidrag för anpassning av lokaler 
för personer med funktionshinder, Etableringsbidrag och Särskilt 
utbildningsbidrag.  

 

A. Lokalbidrag samt Bidrag för anpassning av lokaler till personer med 

funktionsnedsättning 

 
1. Bidragsberättigade församlingar  

1. Lokalbidrag och bidrag för anpassning av lokaler till 
personer med funktionsnedsättning kan sökas av 
församlingar inom de bidragsberättigade trossamfunden. 
 

2. Ändamål och principer för lokalbidrag  
1. Lokalbidrag, är ett investeringsbidrag, som kan sökas av 

församlingar för att kunna hålla lokaler för religiös 
verksamhet. För att ett projekt skall tas upp till behandling 
krävs en total investering av minst 50 000 kr. (För 
anpassning av lokaler till personer med 
funktionsnedsättning gäller ej kravet på minimikostnad.)  

2. 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.  

3. Lokalbidrag får lämnas med högst trettio procent av de 
kostnader som myndigheten bedömer vara skäliga för 
åtgärderna, dock högst en miljon kronor.  

4. 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.  

5. Bidrag får ej lämnas, om statligt bidrag utgår från Boverket. 
 
 

3. Principer för prioritering av bidragsansökningar gällande 
lokalbidrag samt bidrag för anpassning av lokaler för 
personer med funktionsnedsättning 
Följande prioriteringsordning kommer att tillämpas: 

 Anpassningsbidrag ska alltid prioriteras  

 Bidrag till genomgripande upprustning av permanenta 
församlingslokaler ska prioriteras före bidrag till 
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nybyggnation eller nyförvärv. Totala projektsumman får 
inte överskrida 5 miljoner kronor. 

 Bidrag till projekt överskridande en totalsumma av 5 
miljoner kronor eller mer ska principiellt inte beaktas. I 
exceptionella fall, och fall där summan marginellt 
överstiger 5 miljoner kronor, ska ansökan först diskuteras 
med myndighetschefen eller den myndighetschefen 
hänvisar till.  

 Bidrag till projekt för upprustning eller nyförvärv av 
sommargårdar kan ej beviljas. 

 Om nödvändigt kommer samfund med få eller inga egna 
lokaler att prioriteras. 

 
4. Ändamål och principer för bidrag till anpassning av lokaler till 

personer med funktionsnedsättning 
1. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med 

funktions-nedsättning kan sökas av församlingar för att 
underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta 
i församlingens gudstjänster och andra sammankomster 

2. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med 
funktionsnedsättning kan utgå även om lokalbidrag enligt 
SFS 1999:974 beviljats tidigare. 

3. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med 
funktionsnedsättning får lämnas med belopp som 
motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 200 000 
kronor. 

4. 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. 

5. Bidrag för anpassning av lokaler till personer med 
funktions-nedsättning får ej lämnas, om statligt bidrag 
utgår från Boverket. 
 
 

5. Ansökan  
1. Ansökan om lokalbidrag eller bidrag för anpassning av 

lokaler till personer med funktionsnedsättning inges till 
myndigheten på fastställd blankett.  

2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars 
för bidrag innevarande år. Myndigheten kan om särskilda 
skäl föreligger besluta om ytterligare ansökningsomgångar.  

3. Till varje ansökan fogas budget och ritningar i skala 1:100. 
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Detta  gäller även objekt som delats upp i flera delprojekt. 
För projekt som  enbart gäller installation av hörselslinga 
eller markeringsanordningar för synskadade krävs ej 
ritningar.  

4. Vissa inventarier, t ex predikstol, altare, podium, 
kyrkbänkar, ikonostas eller motsvarande räknas som fast 
inredning och är således bidragsgrundande. 
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 per timme. (Anm. Värdet av frivilligt 
arbete kan ej ligga till grund för ansökan om bidrag till 
anpassning av lokaler till personer med 
funktionsnedsättning). 

 
 
6. Beslut  

1. Myndigheten fastställer ett preliminärt bidragsunderlag.  
2. Beslut tas under ansökningsåret på befintligt material. 
3. Myndighetens beslut är preliminärt till dess att 

slutredovisning inlämnats och godkänts. 
4. Bidraget ska rekvireras inom den tidsram som anges för 

varje beslut enligt beslutsmeddelande. Myndigheten kan 
om särskilda skäl föreligger besluta om förlängning av 
förfogandetiden. 

 
 
7. Slutredovisning och slutlig utbetalning  

1. Slutredovisning skall ske på fastställt formulär senast ett år 
efter sista rekvisitionen. Alla kostnader samt egeninsatsen 
ska kunna verifieras vid slutredovisningen och styrkas av 
trossamfundets eller församlingens revisor. 

2. Beviljat bidrag skall betraktas som preliminärt till dess att 
slut-redovisning godkänts. 

3. Den nedlagda egna arbetsinsatsen skall vid 
slutredovisningen kunna verifieras och bestyrkas av 
församlingens revisorer. 

4. På grundval av slutredovisningen beräknas det slutliga 
bidrags-underlaget. Därvid tillämpas samma principer som 
vid beräkning av det preliminära bidragsunderlaget t.ex. 
beträffande värdet av frivilliga insatser. 

5. Slutredovisningen utgör samtidigt rekvisition av resterande 
del av bidraget. Om det slutliga bidragsunderlaget är minst 
lika stort som det preliminära, läggs slutredovisningen till 
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grund för utbetalning av resterande del av bidraget. 
6. Om det slutliga bidragsunderlaget är lägre än det 

preliminära underlag som myndighetens beslut grundats 
på, reduceras bidraget i motsvarande grad, innan 
utbetalning sker av resterande bidrag. 

7. Om det slutliga bidraget blir lägre än det belopp som 
utbetalats vid första utbetalningstillfället, blir församlingen 
återbetalningsskyldig för mellanskillnaden. 
 

 
8. Krav på återbetalning av bidrag  

Förutom de krav som beskrivs i avsnittet ”Allmänna regler” 
ställs följande krav på församling som mottar lokalbidrag eller 
bidrag för anpassning av lokaler till personer med 
funktionsnedsättning; 
1. Församlingen förbinder sig att lokalen skall användas till i 

ansökan angivet ändamål.  
2. 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. 
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B. Etableringsbidrag  

 
1. Bidragsmottagare  
 Etableringsbidrag får sökas av bidragsberättigat trossamfund 

som huvudsakligen betjänar till landet invandrade 
trosbekännare. 

 

2. Ändamål och principer för etableringsbidraget  
1. Etableringsbidrag kan lämnas under högst tre år till ett 

trossamfund eller en församling som huvudsakligen 
betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga 
upp en ny central eller lokal verksamhet. Med verksamhet 
menas religiös församling eller organisation på nationell 
nivå. 

2. Etableringsbidraget är avsett för projekt som riktas till 
personer som är folkbokförda i Sverige. Verksamhet som 
riktas till personer på flyktingförläggningar kan således ej 
stödjas. 

3. Etableringsbidrag kan ej medges för sådan verksamhet som 

erhåller ordinarie organisationsbidrag. 

 

3. Ansökan 
1. Ansökan om etableringsbidrag med beskrivning av 

projektet inges till myndigheten på fastställd blankett. 
2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 30 

september för det år som börjar nästkommande 1 januari. 
Ansökan kan göras av trossamfundet eller den församling 
som skall driva projektet. Myndigheten kan, om särskilda 
skäl föreligger, besluta om ytterligare ansöknings 
omgångar. 

3. Om ansökan avser projekt som pågår mer än ett år skall 
förnyad ansökan göras för varje nytt år, maximalt i tre år. 

 
4. Ärendeberedning 

1. För beredning av ansökningar utser myndigheten vid behov 

en samrådsgrupp  

2. Myndigheten upprättar med ledning av ansökningar ett 

förslag till fördelning av etableringsbidraget. 
 
5. Beslut  

1. Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund beslutar 
om fördelningen av etableringsbidrag. 
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2. Bidraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. 

Myndigheten kan besluta om förlängning av 

förfogandetiden. 

 

6. Utbetalning  
1. Rekvisition av bidraget görs på fastställd blankett som 

myndigheten tillhandahåller.  
2. Bidraget kan delutbetalas. 

 

7. Redovisning  
1. Slutredovisning av projekt, till vilka bidrag beviljats, skall 

lämnas till myndigheten inom tre månader efter det att 
projektet avslutats på särskild blankett som tillhandahålles 
av myndigheten. 

2. En skriftlig rapport skall bifogas med redogörelse för hur 
projektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts. 
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C. Särskilt utbildningsbidrag 

1. Bidragsmottagare  
1. Bidrag kan sökas för utbildning och fortbildning av 

funktionärer i bidragsberättigade trossamfund som saknar 
egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
 

2. Ändamål och principer för särskilt utbildningsbidrag  
1. Bidragsgrundande kostnader är t ex kursavgifter och vissa 

rese-kostnader för den studerande.  
2. Bidrag kan sökas för utbildning av t ex präster, diakoner, 

imamer, rabbiner eller annan funktionär. Bidraget 
förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.  

3. Utbildningen skall vara i nivå med motsvarande utbildning 
vid de teologiska högskolorna/seminarierna som ges i 
Sverige.  

4. Bidrag utgår för att täcka del av kostnaderna för 
utbildningen. Trossamfundet och/eller ifrågavarande 
student förutsätts bekosta en del av utbildningen.  

5. Bidraget medges ej för kostnader som normalt betalas av 
den studerande själv, t ex kostnader för litteratur och 
uppehälle. 

6. Bidraget får ej användas för att täcka inkomstbortfall. 
7. Särskilt utbildningsbidrag kan även beviljas genom att 

myndigheten anordnar utbildningar enligt särskilda regler 
för funktionärer med administrativa eller organisatoriska 
uppgifter inom trossamfund/församling. 

 

3. Ansökan  
1. Ansökan om särskilt utbildningsbidrag med uppgifter om 

studenten och den planerade utbildningen ska avse ett läsår 
och inges av trossamfund till myndigheten på fastställd 
blankett.  

2. Ansökan skall ha inkommit till myndigheten senast 31 mars 
inför kommande läsår. Ansökan inges av trossamfundet 
eller församling inom trossamfundet. Myndigheten kan om 
särskilda skäl föreligger besluta om ytterligare 
ansökningsomgångar.  

3. Om ansökan avser studier som pågår mer än ett år skall 
förnyad ansökan göras för varje år. 
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4. Verifikation, som bestyrker att sökande antagits vid den 

aktuella utbildningsinstitutionen, skall inges så snart 
sökande erhållit antagningsbesked. 

5. Bidrag kan ej beviljas för kurs som endast hålls på distans. 
 

4. Ärendeberedning   
1. För beredning av utser myndigheten vid behov en samråds-

grupp.  

2. Myndigheten ansökningar upprättar med ledning av ansök-

ningar ett förslag till fördelning av utbildningsbidraget. 

 

5. Beslut  
1. Rådet beslutar om fördelningen av särskilt utbildnings-

bidrag.  
2. Bidraget ska rekvireras inom 1 år efter beslutsdatum. 

Myndigheten kan besluta om förlängning av 

förfogandetiden. 

 

6. Utbetalning  
1. Rekvisition av bidraget görs på blankett som myndigheten 

tillhandahåller.  
2. Beviljat bidrag utbetalas till det trossamfund eller den 

församling som ansökt om bidraget. 

 

7. Redovisning  
1. Slutredovisning av bidraget skall lämnas till myndigheten 

senast tre månader efter avslutade studier på särskild 
blankett.  

2. En skriftlig rapport med redogörelse om hur studierna 
genomförts och vilka resultat som uppnåtts skall avlämnas 
senast tre månader efter studiernas slut.  
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Begreppet innebär den hjälp ett trossamfund kan få genom att 
Skatteverket tar in medlemsavgiften via skatten. Det finns ett antal 
regler som ska uppfyllas för att ett trossamfund ska ha möjlighet till 
denna hjälp. Läs mer i Lag (1999:291) om avgift till registrerat 
trossamfund eller på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/ Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1999-291 
 

Inom begreppet betjänade ryms både kategorin Medlemmar och 
kategorin Övriga bidragsgrundande personer. 
En medlem ska vara registrerad med namn, adress, födelse- eller 
personnummer och registreringsdatum i ett register. 
En person som kan räknas till övriga bidragsgrundande personer 
ska vara regelbunden deltagare i verksamheten, men är inte 
registrerad som medlem. Exempel på regelbunden verksamhet är 
gudstjänst grupper, barn- och ungdomsgrupper, 
pensionärsverksamhet, kvinnogrupper, utbildning eller sång- och 
musikverksamhet. Dessa personer ska vara registrerade med namn 
och adress, men detaljerade personuppgifter behöver inte 
registreras. Endast personer som är folkbokförda i Sverige får 
medräknas. 
 

Bidrag kan i vissa fall betyda endast en viss del av ett belopp. Det 
betyder att alla bidrag som ges inte är menat att helt täcka 
kostnaden utan de ansvariga som söker vissa bidrag kan behöva visa 
hur det sökta bidraget kan vara en del av t.ex. en finansiering av en 
byggnation. 
 

Egeninsats i detta sammanhang betyder de pengar som ett 
trossamfund samlar in för sin verksamhet. För att myndighetenska 
kunna beräkna det bidrag en organisation kan få per år måste 
trossamfundets egeninsats visas och uppfylla vissa krav t.ex. storlek, 
för att kunna få möjlighet till helt organisations bidrag för det 
kommande året. 
 
  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/%20Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1999-291
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/%20Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1999-291
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/%20Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1999-291
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I detta sammanhang definieras församling med samma definition 
som regeringen gör i myndighetsförordning: en sammanslutning 
som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilken det ingår att 
anordna gudstjänst. 
 

När myndigheten bedömer ansökningar som gäller lokalbidrag 
används ibland denna benämning. Det är skillnad på renovering på 
grund av t.ex. skada och på upprustning som är en investering. Att 
arbete också är genomgripande ska tolkas som del av betydelsen att 
statsbidrag inte kan sökas för enstaka förändringar. Bidrag kan 
aldrig ges för reparationer som är normalt slitage eller orsakat av 
olyckshändelse. 
 

Bland myndighetens tre typer av statsbidrag finns begreppet 
Projektbidrag. Till Projektbidrag räknas: Lokalbidrag, Bidrag för 
anpassning av lokaler för personer med funktionshinder, Bidrag till 
säkerhetshöjande åtgärder, Begränsat bidrag till säkerhetspersonal, 
Etableringsbidrag och Särskilt utbildningsbidrag.  Med projekt 
menas här en tidsbegränsad aktivitet och ett avgränsat arbete som 
leder till ett bestämt och tidssatt mål inom dessa tre områden. 
Myndigheten kan inte fördela statsbidrag till andra typer av projekt. 
 

 
Statsbidrag är benämningen på det bidrag som staten kan fördela 
till verksamheter. Bidraget kommer från statliga medel, alltså 
skattepengar. Rätten till statsbidrag för trossamfund beviljas av 
Regeringen och ansökan om sådant ska inte skickas till 
Myndigheten för stöd till trossamfund utan till 
Kulturdepartementet. 
 

 
Se även definitioner i Förordning om statsbidrag till trossamfund på sid 3 
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