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Till 

Kulturdepartementet 

103 33  STOCKHOLM  

 

Ert diarienummer: Ku2016/01208/D 

 

Yttrande över ansökan från Internationella Romska Evangeliska Missionen (IREM) 

angående att bli statsbidragsberättigat trossamfund 

 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) har anmodats att inkomma med yttrande i 

rubricerat ärende. 

Sammanfattning 

Ansökan innehåller två svaga punkter. Den ena rör den ekonomiska redovisningen och frågan 

om ansvarsförhållande och föreningsformalia. Något som måste och kan rättas till om IREM 

blir statsbidragsberättigat. Dock säger det något om trossamfundets bristande stabilitet. Det 

andra, även denna gång, rör trossamfundets struktur och antal betjänade. Om inte regeringen 

kan få en tydligare och säkrare bild över hur trossamfundet är uppbyggt både när det gäller 

lokala församlingar/föreningar och när det gäller betjänade (medlemmar och registrerade 

deltagare i av trossamfundet anordnad verksamhet) så finner SST att IREM ej uppfyller 

kriteriet för egen livskraft.  

Inledning 

Att IREM såsom övriga trossamfund, som samlar minoritetsgrupper, är i behov av stöd från 

det allmänna och i detta fall staten är inget som kan betvivlas. Av vikt är också 

trossamfundens viktiga roll i t ex integrationsprocessen, som lyfts fram i ansökan. Vad 

myndigheten här har att pröva i detta yttrande är huruvida vad som anges i ansökan 

överensstämmer med de kriterier som anges i Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) 

och dess förarbeten. Samfundet har haft kontakt med SST under många år och fört dialog 

kring möjligheten om att bli statsbidragsberättigat. Under år 2014 inlämnades en ansökan till 
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regeringen som efter beredning avslogs. Svagheter och oklarheter som behäftade den 

ansökan finns till viss del fortfarande också kvar i denna ansökan.   

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 inriktad 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 trossamfund 

gäller som villkor för sådant stöd att trossamfundet skall bidra till att upprätthålla 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 samhället 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 grundläggande 

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” 

Det som beskrivs i ansökan visar att trossamfundet och dess medlemmar arbetar aktivt när 

det gäller samhällets grundläggande värderingar.  

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. Verksamheten bör 

i huvudsak finansieras av dem som är medlemmar eller betjänas av samfundet och är bosatta 

här i landet. 

I ansökan visar trossamfundet att det varit ett registrerat trossamfund sedan 2007-06-25 och 

kan därför antas ha bedrivit verksamhet sedan dess och med sannolikhet även tidigare.  
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Samfundet har en organisation med stadgar samt lokala föreningar. Samfundets styrelse 

utgör vad som anges ledning för trossamfundet.  

I ansökan anger man att trossamfundet förhyr en lokal i Stockholm och att dess 

systerförsamlingar i landet disponerar genom förhyrning eller lån av lokaler för sin 

verksamhet. Detta är en modell som flera nyetablerade samfund har och därför uppfyller man 

propositionens krav på att man skall disponera – hyra eller äga – lokaler för sin verksamhet.  

Propositionen anger att verksamheten skall i huvudsak finansieras av trossamfundets 

medlemmar eller betjänade i landet. (Observera att propositionen använder begreppet 

betjänad här på ett annat sätt än vad Förordning om statsbidrag till trossamfund gör i sin §2 i 

definitionen av bidragsgrundande personer.) Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter tolkas 

begreppet ”huvudsak” att den ekonomiska egeninsatsen skall vara minst lika stor som det 

eventuell kommande organisationsbidraget. IREM har bifogat en ekonomisk redovisning för 

2012 - 2014 som inte är i form av en traditionell årsredovisning. Skälet till detta står att läsa i 

IREM:s årsmötesprotokoll från 2015-11-28 som bifogats ansökan. Där står: ”Ekonomi och 

revision: Som ni väl känner till så finns det inget att redovisa eller redogöra om av den enkla 

anledningen att I.R.E.M. har ännu inte sökt några som helt ekonomiska verksamhetsbidrag 

någonstans. Förutom de medlemsavgifter och de som brukar komma in som offergåva i 

kollekt på våra söndags gudstjänster. Och dessa medel användes till att betala vår lokalhyran 

så att vi kan ha dessa söndags gudstjänster för vi har som välkänt är inget ekonomiskt bidrag 

till detta. Dessa medel som kommer in utav oss själva som medlemmar användes som 

”handväskan” för församlingen som inte går runt. Om inte medlemmar tar ur egen ficka för 

att inköpa diverse tekniska saker och ting, elektronik, tillbehör + kaffe och kaffebröd. Och 

därför behöver vi ej heller någon revisionsberättelse och det i sin tur betyder att vi e behöver 

behandla i detta årsmöte 2015 om någon ansvarsfrihet under verksamhetsåret 2014 för 

styrelsen. ” (Avskrift från årsmötesprotokollet och därför kan innehålla vissa skrivfel.)  Den 

ekonomiska redovisningen som bifogats visar dock på både betydande utgifter och inkomster, 

genom främst medlemmarnas kollekter. Att detta i förening/registrerat trossamfund inte 

skulle vara grund för en vanlig årsredovisning och revision finner myndigheten märkligt. Något 

som myndigheten påpekade i samband med yttrandet kring förra ansökan, men som inte vad 

som kan ses har tagits på allvar. Samtidigt kan konstateras att kriteriet att verksamheten i 

huvudsak skall finansieras av trossamfundet självt med stor sannolikhet uppfylls.  

”egen livskraft” 

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

samfundet betjänar färre än 3000 personer kan samfundet ändå bli statsbidragsberättigad 

om det utgör en del av ett internationellt 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.) 
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IREMS:s struktur är för myndigheten inte helt lättförståelig när det gäller antalet betjänade, 

alltså medlemmar och registrerade deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet 

(§2 i förordningen). De anger i ansökan att de har 3148 medlemmar och betjänade, vilket 

antagligen bör vara det som förordningen beskriver som betjänade. SST vill här kommentera 

de olika delmängderna i denna siffra:  

481 personer i församlingsgruppen på Södermalm i Stockholm. Detta verkar vara själva 

kärnan i trossamfundet och stämmer säkerligen.  

1200 personer i systerförsamlingar ute i landet. Oklart vad detta är. Är det Romska 

församlingar som i någon slags konfederativ mening tillhör IREM eller är det Romska grupper i 

andra församlingar som relaterar till IREM men räknas in i den lokala församling där de finns? 

I verksamhetsplanen för 2015/16 så beskriver man sina samarbetspartners på så sätt att man 

har minst tre romska kristna församlingskyrkor inom den frikyrkliga missionen (exkl 

församlingen på Söder i Stockholm kan man anta). Därutöver har man samarbete med den 

Katolska kyrkan och de Ortodoxa kyrkorna.  

600 personer som tillhör vad som har kallats Zigenarmissionen i Stockholm och vad SST 

förstår är till stor del en del av Filadelfiaförsamlingen i Stockholms city. I kontakt med 

trossamfundet Pingst menar man att ungefär 50 personer i denna grupp står utanför 

Filadelfiaförsamlingen. Övriga räknas som en del av Filadelfiaförsamlingen.  

867 personer tillhör medlemsföreningar. Enligt vad som står i verksamhetsplanen fr 2015/16 

är detta medlemsföreningar som är anslutna till trossamfundet och som stöder IREM i arbetet 

för att få en egen kyrkobyggnad och starta en nationell bibelskola. Dessa föreningar består av 

romer från den vlaxiska romska minoritetsgruppen. Oklart om dessa föreningar fyller kriteriet 

för statsbidrag, alltså bedriver en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 

gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg (Lag om stöd till trossamfund, §2).  

Detta sammantaget gör att myndigheten inte kan bedöma hur många betjänade 

trossamfundet har.  

När det gäller kriteriet att bedriva verksamhet på flera orter i Sverige anger IREM att man 

bedriver verksamhet på via systerförsamlingar på ett tiotal orter. (Se kommentar ovan till vad 

systerförsamling kan vara.) 

Stockholm 2016-09-19 

 

Åke Göransson 

Generalsekreterare 

SST 

  


