Nämnden för
Statligt Stöd till Trossamfund
Dnr 1.4/0084(17)

Redovisning av SST:s fördelning av statsbidrag till säkerhetshöjande åtgärder år 2016 med
jämförande data för perioden 2015 - våren 2017

Fredagen den 7 april 2017 blev den dag då hela Sverige skakades av det misstänkta
terrorattentatet i centrala Stockholm. SST:s redovisning nedan speglar den situation, såsom
vi bedömt den, fram till det datumet. Redan under de två dagar som gått sedan händelsen
har SST fått starka signaler från olika trossamfund som nu kommer att behöva se över sin
säkerhetssituation på en högre nivå än tidigare. Vår sammanfattning och slutsatser slutet av
detta dokument är något kompletterad.

Bakgrund
I Regleringsbrev för budgetår 2017 (Ku2016/02761/LS (delvis)) anges att: SST ska senast den
4 april 2017 inkomma med en redovisning och en analys av satsningen på säkerhetshöjande
åtgärder. Sista dag för att ansöka om bidrag till säkerhetshöjandeåtgärder för år 2017 var
den 31 mars 2017. För att denna redovisning också till viss del ska kunna omfatta
utlysningen för år 2017 har Regeringskansliet beviljat uppskov till den 11 april 2017.
Våren 2016 lämnade SST en redovisning för det första året där det fanns möjlighet till bidrag
för säkerhetshöjande åtgärder. Det konstaterades i den redovisningen att
trossamfundslokaler i Sverige under många år har varit föremål för utsatthet. Detta
redovisade SST även i slutrapporten över regeringsuppdraget Främlingsfientliga handlingar
mot trossamfund som överlämnades till regering i slutet av 2014. Under år 2016 gjorde
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ett avsteg från tillämpningsföreskrifterna genom
att utlysa visst bidrag till säkerhetspersonal. Likaså, det förhållningssätt som baserades på
tillämpningsföreskrifterna gällande att bidrag endast kunde sökas för en fastighet vid ett
tillfälle ändrades. Bidragets art är heltäckande vilket betyder att om åtgärder för en viss
summa söks och beviljas får församlingen hela den summan och inte endast en viss procent
som för t.ex. lokalbidrag för byggnation.
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Under år 2015
I regleringsbrev den 22 december 2014 beslutades att särskilt stöd skulle ges till
säkerhetshöjande åtgärder. I ändring av regleringsbrevet den 25 juni 2015 kom
regeringsbeslut om att ytterligare 7 miljoner skulle föras till detta ändamål. Av de ytterligare
7 miljonerna kunde 10 % användas för utbildning av trossamfundsföreträdare som del av ett
långsiktigt och hållbart försök att öka säkerhetskunskapen och beredskapen.
Under år 2015 gavs varje församling tillhörande ett statsbidragsberättigat trossamfund
möjlighet att vid vårens ansökningstillfälle ansöka om ett bidrag begränsat till max 200 000
kr. Vid det andra ansökningstillfället under hösten fanns möjlighet att ytterligare ansöka om
200 000 kr. Detta betyder att några församlingar tog tillfället att söka båda gångerna och
kunde således kunna få max 400 000 kr. Sammanlagt inkom 63 ansökningar.

Under år 2016
Av år 2016:s Regleringsbrev framgick att minst 10 miljoner kronor skull anslås till
säkerhetshöjande åtgärder. Efter det första tillfället för utlysning, våren 2016, hade 38
stycken ansökningar inkommit från 35 församlingar fördelade på 16 trossamfund. Av dessa
38 ansökningar uppger 28 församlingar att de inte tidigare har sökt detta bidrag. Efter att
församlingar som inte tillhörde statsbidragsberättigat trossamfund, försent inkomna
ansökningar samt på egen begäran återkallade ansökningar räknats bort gick 29 ansökningar
vidare. Nämnden ändrade villkoren så att en församling som tidigare inte sökt detta bidrag
kunde från år 2016 söka få beviljat maximalt 400 000 kronor. Likaså, om en församling under
tidigare år fått bidrag men fortfarande hade åtgärder som man ansåg behövde göras fanns
nu möjlighet att söka ytterligare gånger.
I ändring av Regleringsbrev 2016-11-24, Ku2016/02631/D, ändras villkoren för anslag 9.2
ap.1, Stöd till trossamfund, till att bl.a. säga att ”Av projektbidraget får 8 000 000 kronor gå
till säkerhetshöjande åtgärder. Av dessa får SST använda högst 700 000 kronor till
utbildningsinsatser för trossamfunden i syfte att höja den generella säkerhetsnivån bland de
bidragsberättigade trossamfunden”. Som redovisas på sid 6-7 rekvireras inte alltid bidraget
så fort som man kan förväntas göra och ofta har ansökan om förlängd disponeringstid
inkommit. Detta gjorde att hösten 2016 fanns medel kvar för detta bidrag. Ytterligare en
utlysning gjordes och 12 ansökningar inkom, oftast från församlingar som redan tidigare fått
bidrag.

Våren 2017
Av år 2017:s Regleringsbrev framgick att ”Av projektbidraget får 10 000 000 kronor gå till
säkerhetshöjande åtgärder. Av dessa får SST använda högst 700 000 kronor till
utbildningsinsatser för trossamfunden i syfte att höja den generella säkerhetsnivån bland de
bidragsberättigade trossamfunden”. Utlysningen av bidrag till säkerhetshöjande åtgärder
våren 2017 avslutades den 31 mars 2017. Vid det tillfället hade 35 ansökningar om bidrag
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inkommit till myndigheten. Församlingarna är fördelade på 11 av de 65 bidragsberättigade
trossamfunden: 5 ortodoxa, 5 muslimska samt 1 judiskt. Av de 35 ansökningarna har endast
8 församlingar inte sökt detta bidrag tidigare. Sammanlagda sökta summan är nästan 8
miljoner kronor men till detta ska föras att 3 av ansökningarna specificerar inte belopp sökt
och 1 har endast angett delbelopp.
Vilka trossamfund söker?
Ett bevis på att hotbilden inte är någon enstaka händelse eller speciellt endast för ett eller
ett par trossamfund märks i den bredd av trossamfund och geografiska spridning av de
ansökande församlingarna som inkommit under åren. Ansökningar kom från olika kristna
trossamfund; ortodoxa, protestantiska och katolska församlingar, likväl som från ett antal av
de muslimska-, judiska- och mandeiska församlingarna. Geografiskt så finns större delen av
Sverige representerat. Man kan också utläsa att behovet av bidrag, därför också trycket av
antalet ansökningar, är mycket högt hos de judiska församlingarna. Säkerheten är ju ett
problem som dessa församlingar tyvärr har som sin vardag och det skulle därför vara
önskvärt att en mer stabil och långsiktig lösning, annan än att söka ur en allmän pott, skulle
kunna finnas för dessa församlingar.

Skillnad mellan åren
Redan i den redovisning SST lämnade år 2016 påpekades att en markant skillnad bland de
ansökningar som kom in det året och de som mottagits under år 2015 kunde noteras. Man
kunde se en skillnad på hur och vad som uppges som orsak till ansökan och vad man känner
är den största riskfaktorn i relation till hotbild och attentatsrisk. Under å 2015 präglades
ansökningarna mer av uppgifter om, och oro för, fysiska attacker. Under år 2016 kan många
ansökningar anses vara riktade mot mer generell brandsäkerhet och bra-att-ha. Generellt
brandskydd anser SST är fastighetsägarens och i de fall detta är relevant, hyresgästens
basansvar och kan inte få del av bidragspotten. Under 2016 noterades också en skillnad som
inte noterats tidigare nämligen att församlingar på grund av sitt åtagande i arbetet med
flyktingar och flyktingmottagandet nu upplever en hotbild och en utsatthet som man inte
tidigare behövt erfara och därför finner det nödvändigt att nu söka bidrag.
För år 2016 inkom sammanlagt 41 godkända ansökningar. Detta är ett lägre antal än 2015.
Många av de som söker är församlingar som redan har fått visst bidrag minst en gång
tidigare. Det kan möjligen också tolkas så att de trossamfund som är statsbidragsberättigade
har till stor del nått ut till sina församlingar och de som har känt ett starkt behov av
ekonomiskt stöd för säkerhetshöjande åtgärder har nu sökt om detta.

Säkerhet i relation till bidraget och ansökningsförfarandet
Allt som orsakar rädsla är inte alltid, och för en viss lokal, ett reellt hot. För att följa de
intentioner Regeringen haft vad gäller stödet har en speciell ansökningsblankett använts vid
alla ansökningstillfällen. Ansökningsmaterialet består av två delar.
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Den första delen är en egenanalys. Varje ansökande församling får själva sammanställa vilka
hot som finns mot dem och deras lokal. Detta ska göras så att det klart framgår vilka risker
som finns och upplevs. Med andra ord, ett klart samband mellan: hotbild – risk – åtgärd ska
klarläggas och kartläggas. SST har uppfattat att denna del av ansökan har bidragit till att
många församlingar fått en klarare bild av vad som gäller i relationen mellan hot och rädsla.
Del två av ansökningsmaterialet består av klargörande svar på frågor angående bl.a.
fastighetens storlek, funktion och bruk. Allt material vad gäller ansökan och handläggning av
detta är, av naturliga skäl, sekretessbelagt.
I förra årets rapport nämndes att det finns två stora problem gällande ansökningarna vilka är
viktiga att nämna. Detta gäller fortfarande. Vissa lokaler som var i starkt behov av
ekonomiskt stöd för att säkra lokalen kom från församlingar som inte var
statsbidragsberättigad i sig självt och inte heller del av ett verksamhetsorgan som får statligt
stöd. Det andra stora problemet var lokaler som för att kunna uppnå ett så säkert tillstånd
som möjligt skulle behöva mycket stora ekonomiska insatser. Vissa av dessa lokaler är
därför i sig så olämpliga att de inte borde användas utan ersättas med lokaler av bättre
standard. Det är därför önskvärt att dessa delar av behovet för trossamfundslokaler i Sverige
också får en bättre lösning.

Exempel på olika åtgärder och förhållningssätt
Den typ av attentat och attentatsförsök som genomförs i landet vittnar om snarlika metoder:
Attackera när ingen ser – ta inte på dig ansvaret för vad du gjort. Det gör att många
församlingar söker för bl.a. kameraövervakning, säkerhetsdörrar, förstärkning av
fönsterrutor, farthinder och grindar. En av orsakerna till egenanalysen i del ett av
ansökningsblanketten är för att församlingarna själva ska kunna nå en insikt över sin egen
situation. I många av de samtal SST har fört med församlingar och trossamfund märks den
tilltro man har till att antalet förstärkningar och förbättringar som fastigheten kan tillbringas
gör att situationen blir säker. Efter att ha genomfört egenanalysen kunde många se att detta
inte helt stämmer. Hot och rädsla är inte samma sak. Istället fann man att kunskap och
medvetenhet är en mycket stor del av säkerheten. Ofta gällde det att tillämpa en viss typ av
förstärkning bättre istället för att få möjlighet att köpa mer eller andra föremål.

Förändring av tillämpningsföreskrifterna
Inför ansökningstillfället 2016 lät nämnden göra vissa ändringar i tillämpningsföreskrifterna
för bidraget. Från och med beviljade bidrag våren 2016 betalas 80% av det beviljade bidraget
ut när beslut tagits. Detta under förutsättning att t.ex. tillstånd för kameror är beviljade.
Detta borde ha underlättat för mindre församlingar vilka SST har uppfattat ibland har haft
svårt att kunna ligga ute med 80% av kostnaderna för projektet tills åtgärderna blivit klara.
Våren 2017 har SST:s nämnd tagit beslut om ytterligare en förändring i utbetalningen av
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beviljade bidrag. SST har för året getts ett beställningsbemyndigande med villkor. Detta gör
att beviljade bidrag kommer att utbetalas i två lika stora delar, dels efter att församlingen
har godkänt villkoren och dels att församlingen intygar att projektet kommit igång enligt den
tidsram som angivits i ansökan. Tiden för utbetalandet av de två delarna av bidraget bestäms
samtidigt som beslut om bidrag tas. Senast ett år efter sista utbetalningen av bidraget ska en
slutredovisning inkomma. Finns SST att bidraget inte förbrukats till fullo eller förbrukats på
ett sätt annat än vad som överenskommits i avtalen kan hela eller delar av bidraget komma
att krävas mot återbetalning.
Om säkerhetspersonal, kostnader och vems ansvar
En fråga som återkommit under 2015 och början av 2016 är bidrag till säkerhetspersonal för
skydd av religiösa lokaler. SST menar att frågan om säkerhetspersonal är både viktig och
befogad. Dock menar SST att det inte finns någon förordningsgrund för SST att ge bidrag till
säkerhetspersonal. SST menar också att den frågan bör behandlas av polismyndigheten vars
uppgift är att förhindra brott vilket hot mot religiösa lokaler torde räknas. Med detta sagt
har det inte undgått SST att det finns en tydlig politisk vilja att bidrag till säkerhetspersonal
skall ges. Därför beslutade SST vid sammanträde 2016-02-16 att göra ett avsteg år 2016 från
tillämpningsföreskrifterna och ge möjlighet att vid ett tillfälle söka bidrag för
säkerhetspersonal. Nämnden beslutade att högst 3 miljoner kronor av de 10 miljoner som i
år finns avsatta för säkerhetshöjande åtgärder fick användas. Detta gällde för enskilda
tillfällen och för utbildad och auktoriserad personal. Vid ansökningstidens utgång per den
sista mars 2016 hade 17 stycken ansökningar inkommit från 15 församlingar fördelade på
4 trossamfund. Sammanlagd sökt summa uppgår till drygt 4,5 miljoner kronor. Utöver dessa
fanns en oidentifierad ansökan. Av dessa ansökningar kunde endast de som kom från de
judiska församlingarna (6 stycken) beviljas bidrag. Två församlingar, en muslimsk och en
ortodox, valde att inte komplettera sina ansökningar. Nio församlingar från ett annat
muslimskt trossamfund skickade in ansökningar. Efter granskning av de snudd på identiska
ansökningarna kallade SST in trossamfundets ledning för att ännu mer förklara och förtydliga
vad syftet med bidragsmöjligheten var. Efter den genomgången kunde konstateras att
behovet av utbildad säkerhetspersonal, inte ordningsvakter, var inte vad församlingarna
sökte bidrag för.
Våren 2017 har därför SST:s nämnd valt att utlysa bidrag till säkerhetsvakter genom en
annan modell. Ett brev (se bilaga 1) har ställts till alla trossamfund. I detta brev framgår att
möjlighet till bidrag för säkerhetspersonal finns men att ingen allmän ansökningsblankett
kommer att läggas ut på SST:s hemsida. Istället uppmuntras de församlingar inom
trossamfunden som anser sig ha ett behov av bidrag under året tar kontakt med
generalsekreteraren för samtal. Om generalsekreteraren finner att möjlighet till bidrag finns
diskuteras och beslutas ärendet gemensamt med nämndens ordförande.
Frågan om säkerhetspersonal har många andra aspekter. Det gäller t.ex. frågan om vem som
skall ha det huvudsakliga ansvaret för bevakning då det finns hot. Detta inkluderar frågor
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angående hotbedömning, bevakning från polismyndighetens egen personal eller köpta
tjänster av bevakningsföretag/säkerhetspersonal och vem som innehar reell och formell
kompetens att avgöra detta. SST menar, vilket nog delas av polismyndigheten, att detta inte
är en uppgift för SST utan skall ligga hos polismyndigheten lokalt med i förekommande fall
stöd från NOA eller SÄPO. Ansvaret för att skydda religiösa lokaler när hot föreligger måste
ligga hos staten med stöd från trossamfunden. Detta är fallet, vad SST kan se, hos flera eller
flertalet länder i Europa, t ex Danmark. I Sverige verkar det idag vara tvärtom.
Om ansvaret för säkerhetspersonal, med ekonomiskt stöd, ändå skall ligga hos
trossamfunden måste man ta i beaktandet behovet av långsiktighet i och med att det rör
anställd personal och församlingarnas behov av framförhållning.
SST menar att regeringen bör ge polismyndigheten i uppdrag att i sitt arbete att bedöma
behov av skydd av religiösa lokaler också i förekommande fall förmedla statsbidrag för
säkerhetspersonal till trossamfunden. Polismyndigheten bör då också få ett bemyndigande
att kunna besluta om en bidragsperiod på upp till minst 3 år.
Varför går inte alla ansökningar genast vidare till beslut?
Precis som vid alla typer av ansökningar kräver SST diverse underlag som bestyrker ansökan
samt olika typer av ritningar. SST begär i dessa fall en komplettering. Begäran om
komplettering sänds i de flesta fall genom förenklad delgivning. I ett antal fall kommer aldrig
någon komplettering in och nämnden får gå till beslut på det underlag som inkommit. Varför
man inte kompletterar varierar naturligtvis. I vissa fall tycks man inte tycka att det är värt allt
arbete eller att det ”blev mer krångligt än vi trodde det skulle behöva vara”, som blev ett
svara som inkom när vi begärde att ansökan skulle undertecknas av behörig person. I vissa
fall fördröjs ansökningsprocessen av orsaker som trossamfunden inte själva kan hjälpa. En av
dessa är handläggning, eller avsaknad av handläggning, vad gäller tillståndsärenden hos olika
Länsstyrelser.
Godtycklig behandling hos Länsstyrelser
En av de mest förekommande anledningarna till varför ansökningar bordläggs är att
församlingarna inväntar diverse tillstånd som ska biläggas ansökan. T.ex. om man söker för
farthinder, inhägnad eller speciellt kamerabevakning måste bevis om tillstånd att montera
detta bifogas. Eftersom det ofta tar lång tid för församlingarna att få ut dessa tillstånd tillåter
SST att ansökningar inkommer och låter komplettera med begärda underlag så snart de
kommit församlingarna tillhanda.
Hur ansökningarna om tillstånd dels hanteras av de olika Länsstyrelserna och dels hur
ärendena handläggs varierar starkt. Det händer också mer ofta att församlingarna inte blir
tagna på allvar eller föreslås avstå från att söka tillstånd. Vid en länsstyrelse, där SST begärde
förtydligande, praktiseras tillstånd för kameror genom att avråda församlingar om att söka
tillstånd. Istället föreslås att kamera eller kameror ska monteras och om en anmälan mot
församlingens sätt att montera en kamera inkommer upprättas ett ärende som då kan ge
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bifall eller avslag. Detta är inte en modell som ger förtroende för myndigheters hantering av
ärenden ej heller för dess vilja till rättssäkerhet. En annan orsak till avslag, i de fall
länsstyrelsen mottagit och behandlat ansökan, är att man starkt prioriterar byggnadens
fasad och t.ex. k-märkning framför den säkerhet som behöver förbättras hos den lokala
församlingen som brukar lokalen. Även när personal från annan myndighet, såsom
lokalpolisen, påpekar en speciellt utsatt situation är det inte helt okänt att länsstyrelser ändå
hävdar att den enskildes integritet går i första rummet.

Beviljade och utbetalda medel
I tabellen på sid 7 ser vi en klar bild av belopp som nämnden låtit bevilja per trossamfund
samt belopp som kunnat utbetalas under åren 2015 och 2016. Konsekvensen av att beviljade
bidrag inte rekvireras blir många. En direkt konsekvens är självklart att lokalerna fortfarande
står utan förbättrat skydd. En annan är att medel beviljade under ett tidigare år följer med
som utestående åtagande för kommande år. Vi ser därför under tabellen att det utestående
åtagandet för bidrag till säkerhetshöjande åtgärder för år 2017 är 7 111 352 kr. Många av de
bidrag som beviljats, och som inte har haft problem med att kunna rekvirera bidraget p.g.a.
fördröjning av tillstånd, tycks ändå ha svårt att rekvirera bidraget. Detta kan tyckas något
förbryllande med tanke på att förstärkning av säkerhet rimligtvis är något som
församlingarna känner ett akut behov av och därför kan förväntas skyndsamt åtgärda när
medel beviljats.

Trossamfund

Ev Fosterlands-Stiftelsen
Romersk-Katolska kyrkan
Armeniska ap kyrkan
Grekisk ortodoxa kyrkan
Makedoniska ortodoxa kyrkan
Serbisk ortodoxa kyrkan
Syrisk ortodoxa kyrkan
Koptisk ortodoxa kyrkan
Österns Assyriska kyrka
Judiska församlingar
Mandeiska Sabeiska samf.
Förenade Islamiska församl
Isl Kulturcenter Unionen
Sv Muslimska Förbund
Islamiska Shia-Samfunden
Bosniska isl samfundet
Sv. Islamiska förs.
Sveriges Buddhistiska Sam.råd
Totalt
Utbildning

Säkerhetshöjande åtgärder
Beviljat år 2015

Säkerhetshöjande åtgärder
Utbetalt år 2015

Säkerhetshöjande åtgärder
Beviljat år 2016

152 356
200 000

Säkerhetshöjande åtgärder
Utbetalt år 2016

Säkerhetspersonal
Beviljat år 2016

Säkerhetspersonal
Utbetalt år 2016

152 356
400 000
400 000

390 000
200 000
502 180
146 125

200 000
160 000

1 891 480
433 400
942 925
200 000
520 895
400 000
496 713
600 000
200 000
7 276 074

200 000

883 568
653 875
34 500
839 452

287 520
160 000
137 628
200 000

152 708
4 093 000
539 346
104 525

320 000
160 000
1 825 148
199 661

200 000
160 625
8 461 599
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320 000
320 000
190 000
40 000
710 500
669 225
773 742
386 720
633 525
1 574 400
553 125
200 000
296 713
40 000
40 000
6 900 306
444 231

1 200 000

600 000

1 200 000

600 000

Utstående åtagande från 2015 samt 2016 till år 2017:
Säkerhetshöjande åtgärder: 7 111 352 kr
Säkerhetspersonal: 600 000 kr

Utbildningssatsningar
I regleringsbreven för år 2015, 2016 samt 2017 framgår att max 700 000 kr får användas för
utbildningssatsning. Dessa satsningar planeras på nationell, regional samt lokal nivå. Under
2015 genomfördes en tvådagarsutbildning i Stockholmsområdet för 19
trossamfundföreträdare från 12 olika trossamfund. Fem av representanterna var kvinnor.
Under år 2016 gavs tvådagarsutbildningen vid tre tillfällen på tre olika orter: Göteborg 20-21
april, Malmö 18-19 maj samt i Uppsala 28-29 november. Sammanlagt deltog runt 20
trossamfund och representerade ca 45 olika församlingar. Slutförde kursen gjorde 82
representanter var av 11 kvinnor. Till utbildningarna finns viss möjlighet att bereda plats för
trossamfund andra än de statsbidragsberättigade. Exempel på sådana trossamfund som
deltagit är Svenska kyrkan och Livets ord.
Under år 2017 planeras ytterligare tre tillfällen. Det första tillfället är 27-28 mars i Luleå. Av
16 anmälda fullgjorde 12 personer kursen (var av en kvinna). Av de som deltog kom 10 från
kristna trossamfund och 2 från muslimska. Senare under våren planeras ett
utbildningstillfälle i Örebro. Den tredje utbildningen, som är en fördjupning med mer
praktiska inslag, planeras att ges i Spånga. Ambitionen är att genomföra den kursen på
kvällstid.
Utbildningen ges i samarbete med Polisen, Stöldskyddsföreningen och Räddningstjänsten.
Till utbildningen har införskaffats läroboken om säkerhet, Praktisk Säkerhet – En
lätthanterlig handledning för dig som ska bygga upp och upprätthålla ett fullgott skydd för
verksamheten, som getts ut av Stöldskyddsföreningen. Ett kompendium med material om
säkerhet i lokaler och hatbrott från bl.a. MSB, SBFF, Polisen, SFF och SSTs eget material
används också.
Sammanfattning och slutsatser
Vetskapen för trossamfunden om möjligheten till ett statligt bidrag för att förbättra deras
säkerhetssituation är högt värderat, både som fysisk insats och som symbolisk handling, i
Sveriges försvar för religionsfriheten. Bidraget har gjort en stor skillnad för många
församlingar. Speciellt små församlingar, som inte har haft några extra ordinära resurser att
sätta in när omvärlden utför extra ordinära försök att sabotera och förstöra verksamhet i
civilsamhället. De ser detta som ett ovärderligt stöd. För större församlingar har det varit ett
stöd på vägen till en säkrare lokal.
Det som tidigare var en oro för många var rädslan för ett planerat attentat mot
trossamfundet och dess lokaler och medlemmar. Vetskapen om att andra drabbats svårt,
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eller att trossamfundets närvaro i närliggande länder utsatts för attentat, skapade tidigare
en utgångspunkt för en argumentation som var svårbemött. Nu har deras oro blivit till
verklighet. Till detta kommer nu också rädslan för terrorhandlingar vilka drabbar planlöst. Vi
tror därför att det i en nära framtid kommer att bli fortsatt och möjligen också utökat tryck
vad gäller mängden ansökningar om bidrag.
Ett stort problem är den mängd trossamfundslokaler som inte genom detta bidrag kan nås
av statligt stöd eftersom trossamfunden i sig måste vara statsbidragsberättigade för att få
del av det. Med tanke på det stöd som nu endast kan ges till statsbidragsberättigade
trossamfund måste en lösning för en liknande möjlighet också beredas för andra
trossamfund. Vad gäller SST:s nämnds avsteg från tillämpningsföreskrifterna vad gäller
bidrag till säkerhetspersonal så måste detta lösas på ett annat sätt. Polisiära uppdrag ska
hanteras och administreras via de polisiära myndigheterna. Det är inte bra att temporärt låta
andra myndigheter skapa egna regelverk för en verksamhet som inte bör inhysas inom den
myndigheten.
Sammantaget, vad gäller de trossamfund som söker detta bidrag så är det, precis som
tidigare nämnts, endast åtta församlingar som sökt bidrag våren 2017 vilka inte har sökt
tidigare. I de fall där man söker vid nästan alla tillfällen som ges är det ofta fråga om stora
lokaler där skalskyddet självklart kostar mer.
Slutligen, vissa trossamfund upplever självklart mer starkt än andra den hot- och
risksituation som råder. Bland de trossamfund som hela tiden känner ett starkt hot är de
judiska församlingarna. En mer långsiktig och speciell lösning för deras situation bör
framarbetas. Det är inte värdigt att låta dem vid varje ansökningstillfälle behöva bevisa för
en myndighet att deras situation inte har förbättrats.
Stockholm den 10 april 2017

Åke Göransson
Generalsekreterare

Åsa E. Hole
Handläggare för statsbidragsfrågor
Bilaga 1: Brev till trossamfunden angående bidrag till säkerhetspersonal år 2017
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