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Statligt Stöd till Trossamfund 

 
 
 
 
 

Att ansöka om att bli statsbidragsberättigat trossamfund 
 
 
 

1. Vilka kan ansöka? 
För att kunna ansöka om statsbidrag måste ni vara organiserade som registrerat 
trossamfund eller ideell förening.  

 

På SST:s hemsida, under fliken Regelverk, kan ni klicka er fram till Lag om stöd till tros-
samfund, Förordning om statsbidrag till trossamfund och Tillämpningsföreskrifter för 
statsbidrag till trossamfund. Där står förklarat vad ni måste uppfylla för att kunna bli 
statsbidragsberättigat. I lagtexten bör ni läsa §§ 2 och 3. I §2 i Förordningen förtydligas 
detta och slutligen förklaras tillämpningen i punkt 2 - 4 i Tillämpningsföreskrifterna. Läs 
punkt 4 under Allmänna regler särskilt noga. 

 

2. Hur och var söker man? 
Om ni uppfyller de förutsättningar som finns i dessa texter kan ni gå vidare med att 
skriva en ansökan. Det finns inte någon blankett som måste användas. Er ansökan ska ni 
skriva själva och den ska ha en beskrivande text som svarar på om ert trossamfund upp-
fyller de krav som nämns i ovan nämnda texter. Ni ska också beskriva er historia i Sve-
rige men även de delar av trossamfundets historia i annat eller andra länder.  
Ni ska beskriva hur ni är organiserade i Sverige och hur er verksamhet bedrivs. Ni ska 
redogöra för antalet medlemmar och eventuellt er geografiska spridning i Sverige. 
Ansökan skall ställas till Kulturdepartementet, 103 33 STOCKHOLM.  
 

3. Dokumentation 
För att styrka er beskrivning enligt ovan ska följande dokument bifogas:  

 Stadgar för samfundet (om skrivna på främmande språk ska dokumentet också 
finnas översatt till svenska av, i första hand, en auktoriserad översättare). 

 Eventuella grundläggande ideologiskt/teologiskt dokument som ni vill åberopa. 
 De senaste tre årens årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och reviderade 

bokslut. Om trossamfundet funnits mindre än tre år i Sverige ber vi er bifoga de 
årsmöteshandlingar som finns. 

 Protokollsutdrag eller liknande som visar att behörig person har undertecknat er 
ansökan. Bifoga gärna också protokollsutdrag som visar trossamfundets beslut att 
ansöka om statsbidrag. Glöm inte att alla bifogade kopior ska vara bestyrkta. 

 
 

Stockholm i mars 2015 

 
Åke Göransson  
Generalsekreterare 
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