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Yttrande över ansökan från Rumänska ortodoxa  
kyrkan i Sverige och Skandinavien om att få bli 
statsbidragsberättigat trossamfund                                                                                                                                         

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har anmodats att inkomma med yttrande i 
rubricerat ärende. 

Bedömning 
SST bedömer att Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinavien uppfyller kraven för att 
bli ett statsbidragsberättigat trossamfund. I nedanstående motivering kommer SST att benämna 
den sökande organisationen som Rumänska ortodoxa kyrkan. 

Motivering 
Enligt 3 § lagen (1999:932) om stöd till trossamfund får statsbidrag lämnas endast till ett 
samfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället 
vilar på, är stabilt och har egen livskraft. Dessa villkor brukar benämnas demokratikriteriet, 
stabilitetskravet och kravet på egen livskraft. 

Samma villkor gäller för att ett trossamfund ska ha rätt till statlig avgiftshjälp. För att kunna 
beviljas statlig avgiftshjälp krävs dessutom att trossamfundet är ett registrerat trossamfund enligt 
lagen (1998:1593) om trossamfund. SST noterar att Rumänska ortodoxa kyrkan sedan 2002 är 
ett registrerat trossamfund.  

SST har vid sin bedömning utgått från den idag gällande regleringen tolkad i ljuset av den praxis 
som utformats på området. 

Stabilitetskravet 
För att uppfylla stabilitetskravet krävs att samfundet ska ha haft verksamhet i Sverige i mer än 
fem år, ha en fast och tydlig organisatorisk struktur, ha eget ledningsorgan i Sverige och 
disponera (äga eller hyra) lokaler för sin verksamhet (prop. 1998/99:124, s. 64). I propositionen 
anges också att stabilitet ska visas i ekonomiskt hänseende. Verksamheten bör i huvudsak 
finansieras av dem som är medlemmar eller betjänas av samfundet och är bosatta här i landet. 

Rumänska ortodoxa kyrkan har haft verksamhet i Sverige sedan 1971 och är idag, som nämnts 
ovan, ett registrerat trossamfund. Verksamheten bedrivs inom ramen för fyra församlingar som 
ansvarar för varsitt område: Nordöstra Sverige (säte i Stockholm), Västra Sverige (säte i 
Göteborg), Jönköping, samt Södra Sverige (säte i Malmö). De fyra församlingarna har varsin 
anställd präst som har ansvar för gudstjänstlivet i respektive område. Två av dessa församlingar 
äger kyrkobyggnader (Malmö och Jönköping) medan övriga hyr gudstjänstlokal.  

Utifrån vad som beskrivs i ansökan har det nationella trossamfundet ingen självständig ekonomi 
och inte heller någon anställd personal. De intäkter som betalas in i form av medlemsavgifter, 
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gåvor, kollekt och försäljning administreras inom ramen för de lokala församlingarna. Utöver 
kostnader för prästernas löner är det framförallt lokalkostnader som belastar församlingarnas 
konton. Församlingarnas ekonomiska liv kan beskrivas som stabila, om än begränsade i sin 
omfattning, och till stor del finansierade av de egna medlemmarna.  

Av ovanstående beskrivning framgår att kyrkan har varit verksam i över 50 år samt att det finns 
en organisation som i huvudsak finansieras av de egna medlemmarna. Enligt SST bedömning 
uppfyller därmed Rumänska ortodoxa kyrkan lagens stabilitetskrav. 

Kravet på egen livskraft 
För att uppfylla kravet rörande egen livskraft anger förarbetena att samfundet som huvudregel 
bör betjäna minst 3 000 personer. I ansökan uppger Rumänska ortodoxa kyrkan att det fanns 
strax över 9 500 medlemmar och övriga betjänade inom kyrkan under 2021. Detta stämmer 
överens med de uppgifter som trossamfundet tidigare lämnat till SST.  

Enligt myndighetens bedömning uppfyller Rumänska ortodoxa kyrkan därmed det krav som 
finns i lagen rörande livskraft. 

Demokratikriteriet 
Av förarbetena till lagen om stöd till trossamfund framgår att den prövning som skall göras av 
sökande trossamfund främst ska vara av formell natur (prop. 1998/99:124, s. 63). Där framhålls 
vidare att det bör ske en prövning av hur samfundet förhåller sig till samhällets grundläggande 
värderingar men att detta inte får innebära att det görs någon närmare prövning av samfundets 
lära i förhållande till samhällets gemensamma värdegrund. I propositionen anges vidare att det 
är 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. 

Av ansökan framgår att Rumänska ortodoxa kyrkan är en organisation vars centrala syfte att ge 
religiös service till kristna tillhöriga den bysantisk-ortodoxa kyrkan och särskilt personer med 
bakgrund i Rumänien. Här ingår förutom de reguljära söndagsgudstjänsterna också 
minnesgudstjänster, högtidsfiranden, utbildning och kyrkliga handlingar såsom dop, bröllop 
och begravningar. Utöver detta bedrivs också själavård på ålderdomshem, sjukhus och inom 
kriminalvården.  

Vad gäller samverkan med andra organisationer så har Rumänska ortodoxa kyrkan varit medlem 
i det statsbidragsberättigade samverkansorganet för kristna ortodoxa samfund (OÖKER) sedan 
1970-talet. Kyrkan är också medlem i Sveriges kristna råd och studieförbundet Bilda. 

Den beskrivning som presenteras i ansökan stämmer överens med tillgängliga uppgifter om 
organisationen ifråga.1 Mot bakgrund av vad som för SST är känt om trossamfundets 

 
1 Se till exempel Arentzen, Thomas (2015). Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. 
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verksamhet saknar myndigheten sammantaget anledning att ifrågasätta att det uppfyller kravet 
att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. 

Övrigt 
Utöver den sökande organisationen (Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinavien) 
finns det ett annat registrerat trossamfund för rumänska ortodoxa kyrkor i Sverige. Denna 
organisation heter Rumänska Ortodoxa Stiftet för Norra Europa (252004-3593) och leds av den 
rumänske biskopen Macarie Drăgoi. SST:s uppfattning är att denna organisation i kyrkligt 
hänseende representerar moderkyrkan i Rumänien och är därför ansedd att vara överordnad 
samtliga rumänsk ortodoxa kyrkor i Sverige. Detta innebär också att biskopen har ett 
tillsynsansvar över de fyra församlingarna i Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige och 
Skandinavien vad gäller teologiska frågor. Vad gäller civilrättsliga frågor (administration, 
ekonomi och ägande) är det dock SST:s uppfattning att Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige 
och Skandinavien är helt självbestämmande.2  

Beslut i detta ärende har fattats av direktör Isak Reichel efter föredragning av handläggaren Max 
Stockman. I ärendets slutliga handläggning har även chefsjuristen Mattias Falk deltagit.  

 

Isak Reichel 
Direktör 

 
2 Se stadgar för Rumänska ortodoxa kyrkan i Sverige och Skandinaviens (§ 6) 


