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12 Trossamfund 

12.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Nämnden för 
statligt stöd till trossamfunds verksamhet och 
stödet till trossamfunden. 

12.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17 

Miljoner kronor 

 Utfall
2010 

Budget
2011 1 

Prognos
2011 

Förslag
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat 
2014 

Beräknat
2015 

Trossamfund  

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 5 5 5 7 7 7 7

9:2 Stöd till trossamfund 50 50 50 60 60 60 60

Summa Trossamfund 55 55 55 67 67 67 68
1 Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition. 
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12.3 Mål 

Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till 
trossamfund, som har införts i 2 § lagen 
(1999:932) om stöd till trossamfund (prop. 
1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 
1999/2000:45). Stödet ska bidra till att skapa 
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en 
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet 
i form av gudstjänst, själavård, undervisning och 
omsorg. 

12.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska 
kyrkan lämnas i form av statsbidrag och 
avgiftshjälp i enlighet med förordning (1999:94) 
om statsbidrag till trossamfund. Nämnden för 
statligt stöd till trossamfund (SST) fördelade 
under 2010 ca 50 miljoner kronor som stöd till 
40 trossamfund och samverkansorgan i form av 
organisations-, verksamhets- och projektbidrag. 
Regeringen har fortsatt haft kontakt med 
trossamfunden under året bl.a. med Rådet för 
kontakter med trossamfunden och belyst 
aktuella frågor med koppling till trossamfunden. 
Bland annat har frågeställningar om religions-
dialog, det civila samhället och trossamfundens 
arbete med värdegrundsfrågor analyserats och 
diskuterats. Den ökade efterfrågan på kunskap 
om trossamfunden och deras verksamhet och 
villkor i olika sammanhang har även inneburit att 
SST i fortsatt stor omfattning varit remissinstans 
när det gäller t.ex. utredningsförslag men även 
som expert när det gäller allmänna trossam-
funds- och religionsfrågor samt projekt Vidare 
för myndigheten fortlöpande dialog med de i 
myndigheten representerade trossamfunden om 
värdegrundsfrågor m.m. SST har inrättat en 
konsulenttjänst för lokal krisberedskap på 
myndigheten. Nämnden deltar även i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
samrådsgrupp med trossamfunden i Sverige. SST 
har medverkat i inrättandet av en Nationell 
interreligiös katastrofgrupp med uppgift att vid 
stora katastrofer samordna trossamfundens 
gemensamma manifestationer. 

Analys och slutsatser 

Den religiösa mångfalden i samhället, liksom 
engagemanget för etiska och existentiella frågor, 
medför ökad uppmärksamhet för och 
förväntningar på insatser från trossamfunden. 
Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra 
till större kunskap, förståelse och respekt för 
olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan 
mellan olika trossamfund, liksom trossam-
fundens egen medverkan inom olika samhälls-
områden är värdefull. Trossamfunden erbjuder 
värdefulla mötesplatser där människor kan få ge 
uttryck för andliga och existentiella behov och 
frågeställningar. Trossamfundens roll och arbete 
i krisberedskap är mycket betydelsefull och 
SST:s uppgift att samordna lokal krisberedskap 
fyller en viktig roll. 

Statens stöd till trossamfund används i 
enlighet med målen för stödet. 

12.5 Budgetförslag 

12.5.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund 

Tabell 12.2 Anslagsutveckling 

Tusental kronor 

 
2010 

 
Utfall 

 
4 705 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
-164 

 
2011 

 
Anslag 

 
4 899 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
4 636 

2012 Förslag 6 948      

2013 Beräknat 7 083 2   

2014 Beräknat 7 225 3   

2015 Beräknat 7 414 4   
1 Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna 
proposition. 
2  Motsvarar 6 948 tkr i 2012 års prisnivå. 
3  Motsvarar 6 942 tkr i 2012 års prisnivå. 
4  Motsvarar 6 941 tkr i 2012 års prisnivå. 

 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om 
statsbidrag till trossamfund samt ska handlägga 
frågor om trossamfundens roll i krisberedskaps-
samordning och ha kontakt med och samverka 
med andra myndigheter och organisationer i 
frågor som rör trossamfund. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

Tusental kronor 

  2012 2013 2014 2015

Anvisat 2011 1 4 899 4 899 4 899 4 899

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 49 145 251 386

Beslut 2 000 2 039 2 082 2 136

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt  -7 -7

Förslag/ 

beräknat 

anslag  6 948 7 083 7 225 7 414
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för 
staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar 
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 
För att Nämnden för statligt stöd till trossam-
fund bättre ska kunna möta de ökande behoven 
av stöd till trossamfunden, utöver statsbidraget, 
att vara expert i allmänna religions- och 
trossamfundsfrågor samt för att möta de ökade 
kraven på fördelning och uppföljning av stats-
bidraget tillförs anslaget 2 000 000 kronor. 
Förslaget finansieras genom att anslag 1:1 Statens 
bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader under 
utgiftsområde 18 minskas med motsvarande 
belopp. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 6 948 000 kronor anvisas under 
anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund för 2012. För 2013, 2014 och 2015 
beräknas anlaget till 7 083 000 kronor, 7 225 000 
kronor respektive 7 414 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.5.2 9:2 Stöd till trossamfund 

Tabell 12.4 Anslagsutveckling 

Tusental kronor 

 
2010 

 
Utfall 

 
50 495 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
1 016 

 
2011 

 
Anslag 

 
50 232 

 

1 
Utgifts- 
prognos 

 
50 175 

2012 Förslag 60 232      

2013 Beräknat 60 232 2   

2014 Beräknat 60 162 3   

2015 Beräknat 60 162 4   
1 Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 
2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna 
proposition. 
2  Motsvarar 60 232 tkr i 2012 års prisnivå. 
3  Motsvarar 60 162 tkr i 2012 års prisnivå. 
4  Motsvarar 60 162 tkr i 2012 års prisnivå. 

 
Anslaget används för stöd till trossamfund. 
Målet för det statliga stödet till trossamfund är 
att bidra till att skapa förutsättningar för tros-
samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt 
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, 
själavård, undervisning och omsorg. Förutsätt-
ningarna för att ett trossamfund ska få statligt 
stöd är att det bidrar till att upprätthålla och 
stärka de grundläggande värderingar som sam-
hället vilar på och att samfundet är stabilt och 
har egen livskraft. Statligt stöd till trossamfund 
kan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp 
till registrerade trossamfund. 

Under anslaget beräknas även medel till 
Skatteverket för kostnader för avgiftshjälp (se 
prop. 1998/99:124, s. 69 f.). 

Regeringens överväganden 

Tabell 12.5 Härledning av anslagsnivån 2012–2015, för 

9:2 Stöd till trossamfund 

Tusental kronor 

 2012 2013 2014 2015

Anvisat 2011 1 50 232 50 232 50 232 50 232

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut 10 000 10 000 10 000 10 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt -70 -70

Förslag/ 

beräknat 

anslag  60 232 60 232 60 162 60 162
1 Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år. 
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För att möta de ökande behovet kring att ge 
stöd till trossamfunden tillförs anslaget för stöd 
till trossamfund 10 miljoner kronor fr.o.m. 2012.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 60 232 000 kronor anvisas under 
anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för 2012. För 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 60 232 000, 
60 162 000 kronor för respektive år samt för 
2015 till 60 162 000 kronor. 


