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Yttrande över ansökan från  

Islamiska shia samfunden i Sverige om hjälp med avgifter 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har anmodats att yttra sig över Islamiska Shia 

Samfunden i Sveriges (ISS) ansökan om hjälp med avgifter.  

Muslimska riksorganisationer i Sverige och deras församlingar kan idag få statsbidrag genom 

medlemskap i Islamiska Samarbetsrådet (ISR). ISR är ett samverkansorgan som regeringen be-

slutat vara statsbidragsberättigat enligt förordningen om statsbidrag, SFS 1999:974. ISR är ett 

självständigt organ för uppföljning och beredning av statsbidragsfrågor som sammanträder fyra 

gånger om året med administrativt stöd från SSTs kansli. Islamiska shiasamfunden i Sverige 

(ISS) blev adjungerade medlemmar i ISR 2006 och erhöll fullvärdigt medlemskap 2008. 

SST har haft kontinuerlig kontakt med ISS sedan de antogs till ISR men har haft kännedom om 

förbundet och deras verksamhet längre tillbaka i tiden då de startade under 1990-talet.  Särskilt 

under 2000-talets första år ökade kontakterna då man på allvar började organisera en nationell 

samordning av de shiamuslimska församlingarna inom ramen för ISS.  

Det är SSTs uppfattning att ISS är ett förbund som växer snabbt i Sverige: dels genom nya före-

ningar som startas, dels genom redan etablerade församlingar som hittar in i ISS. När förbundet 

antogs till ISR var antalet lokal medlemsförsamlingar runt tjugo stycken. 2016 rapporterar man 

att man har över 40 lokala församlingar. 
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I ISS ansökan om hjälp med avgifter anges att samfundet har över 40 000 registrerade medlem-

mar inom sin verksamhet. Enligt den senaste statistikredovisningen till SST (våren 2016) hade 

man 28 296 medlemmar i samtliga lokala föreningar under 2015. Utöver detta rapporterar ISS 

att man betjänade 5 842 regelbundna deltagare. SST noterar att denna siffra understiger vad 

man själva uppskattar i den verksamhetsberättelse som bifogats i ansökan om hjälp med avgif-

ter.  

Under perioden 2012 – 2015 har ISS ingått i ett projekt, tillsammans med ett antal andra tros-

samfund som relaterar till SST, för att se över och förstärka sina rutiner gällande medlemsregi-

strering (”Projekt kvalitetssäkring”). Under de år som projektet har fortgått har ISS med stöd 

från SST informerat sina medlemsorganisationer om vilka grundläggande regler som gäller för 

medlemsregistering och enligt de rapporter man skickar till SST arbetar ISS aktivt med regi-

strera, uppdatera och se över sin registerhantering.  

I lagen om stöd till trossamfund, SFS 1999:932, redovisas tre förutsättningar för statsbidrag: 

trossamfundet ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som sam-

hället vilar på, vara stabilt och ha egen livskraft. Enligt SST:s uppfattning uppfyller ISS de 

nämnda förutsättningarna. Likaså har ISS god ordning gällande ansökningar och redovisning av 

Organisationsbidrag och övriga statsbidrag som SST förmedlar. SST bedömer att ISS ansökan om 

hjälp med avgifter är väl genomarbetad och speglar organisationens struktur på ett bra sätt. SST 

ser vidare att man förankrat beslutet att ta ut medlemsavgifter genom skattsedeln hos sina lo-

kala församlingar. 

SST noterar slutligen att det finns ett formellt hinder för att godkänna ISS ansökan om hjälp med 

avgifter – vilket rör samfundets juridiska ställning. ISS är enligt ansökan organiserat som ideell 

förening, och det är endast registrerade trossamfund om kan få hjälp med avgifter enligt Lag 

(1999:291) om avgift till registrerat trossamfund. 

SST:s bedömning: 

SST tillstyrker Islamiska Shia Samfunden i Sveriges ansökan om statlig hjälp med uppbörd av avgif-

ter genom Skatteverket under förutsättning att de blir godkända av Kammarkollegiet som ett regi-

strerat trossamfund. 
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