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Yttrande över ansökan från Världsmissionsrörelsen angående 
att bli statsbidragsberättigat trossamfund 

 

 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har anmodats att inkomma med ytt-

rande i rubricerat ärende. 

 

Sammanfattning 

 

SST anser att Världsmissionsrörelsen inte uppfyller vad Lag om stöd till trossamfund 

tar upp som förutsättningar för statsbidrag när det gäller stabilitet och egen livskraft.  

 

Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) 

Lagen om stöd till trossamfund säger i §2 att målet för stödet är att stödet skall bidra 

till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt in-

riktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.  

Lagen säger vidare i §3, ”Förutsättningar för statsbidrag”, att 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 en egen livskraft.  

 

Statligt stöd genom statsbidrag 

 

Enligt den proposition (1998/99:124) som ligger till grund för Lag om stöd till tros-

samfund gäller som villkor för sådant stöd att trossamfundet skall bidra till att upprätt-

hålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och är stabilt 

och har egen livskraft. 

 

1. ”bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som sam-

hället vilar på”. 

 

Av propositionen framgår att kraven som ställs främst skall vara av formell natur, men 

det bör också ske en prövning av hur samfundet förhåller sig till samhällets grundläg-

gande värderingar. Detta får dock inte innebära att det sker någon närmare prövning av 

samfundets lära i förhållande till samhällets gemensamma värdegrund. ”Av väsentlig 

betydelse…. att trossamfundet verkar för att dess medlemmar och betjänade deltar i 

samhällslivet och att samfundet klart markerar avståndstagande från antidemokratiska 

strömningar i samhället” 
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Av vad som kan utläsas av ansökan tyder inget på att Världsmissionsrörelsen inte 

skulle uppfylla detta kriterium. 

 

2. ”samfundet skall vara stabilt och ha egen livskraft” 

 

”stabilt” 

 

I propositionen anges att samfundet skall ha haft verksamhet i landet i mer än 5 år, ha 

en fast och tydlig organisatorisk struktur, ha eget ledningsorgan i Sverige, disponera 

(äga eller hyra) lokaler för sin verksamhet.  

 

Propositionen anger också att stabilitet skall visas i ekonomiskt hänseende. Verksam-

heten bör i huvudsak finansieras av dem som är medlemmar eller betjänas av samfun-

det och är bosatta här i landet. 

 

Enligt ansökan så grundades den första församlingen i Stockholm 2009. De är ett regi-

strerat trossamfund vilket innebär att de har en organisatorisk struktur med eget led-

ningsorgan i Sverige. Inget sägs i ansökan om vilka lokaler som används för verksam-

heten.  

 

Av ansökan går det inte att utläsa något om trossamfundets ekonomiska ställning. Pro-

tokoll från årsstämman 30 maj 2015 tar inte upp något om varken årsberättelse, inkl 

ekonomisk redovisning, eller revision.  

 

”egen livskraft” 

 

I propositionen anges att samfundet bör som huvudregel betjäna minst 3000 personer 

och ha verksamhet på flera platser i landet. Om samfundet betjänar färre än 3000 per-

soner kan samfundet ändå bli statsbidragsberättigad om det utgör en del av ett interna-

tionellt verksamt trossamfund av betydande omfattning och att man tillsammans med 

andra trossamfund inom samma samfundsfamilj bildar ett organ för samverkan om 

fördelning av statsbidrag. (Jämför Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd 

och Islamiska samarbetsrådet.) 

 

Världsmissionsrörelsen är, vad de själva anger, en pingstförsamling som grundades 

1963 i Puerto Rico. År 1995 fanns 1600 församlingar runt om i världen som har sitt 

ursprung ur församlingen i Puerto Rico. I stadgarna skriver man att man är en gren av 

Världsmissionsrörelsen som har sitt säte i Puerto Rico. Man kallar ursprungsförsam-

lingen i Puerto Rico för moderförsamlingen. Världsmissionsrörelsen på internationellt 

plan verkar in ha en trossamfundsstruktur, utan man relaterar till ursprungsförsamling-

en i Puerto Rico. I Sverige har man ingen organiserad kontakt eller relation till tros-

samfundet Pingströrelsen.  

 

I Sverige finns trossamfundet på två platser, i Stockholm och i Malmö. I Stockholm 

har församlingen 35 medlemmar och i Malmö 15 medlemmar.  
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