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Betänkandet SOU 2018:18 Statens stöd till 
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag ingår att värna målen 

för vår säkerhet, befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande 

värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

MSB ser positivt på regeringens initiativ att förtydliga demokratikriterier för statligt stöd 

till trossamfund. Tydligare demokratikriterier bör underlätta en enhetlig hantering av 

bidragsansökningar på olika myndigheter.  

MSB anser dock att vissa av kriterierna bör konkretiseras för att kunna utgöra grund för 

bedömning. De bör också åtföljas av tydligare rutiner för uppföljning och återbetalning. 

Enligt förslaget ska ett trossamfund kunna erhålla bidrag om man strävar efter att bli mer 

demokratiskt. MSB befarar att detta kan leda till att trossamfund som inte fullt ut lever 

upp till våra grundläggande värden kan berättigas bidrag. 

 

Utredningen ska enligt sina direktiv utforma ett demokratikriterium som tar hänsyn till 

religionsfriheten specifikt. MSB anser att även andra mänskliga fri- och rättigheter bör 

beaktas. 

 

MSB anser att det bör vara samma förutsättningar och regler för statsbidrag till 

trossamfund och andra religiösa organisationer som till övriga 

civilsamhällesorganisationer. Därför bör resultatet av utredningen om demokrativillkoren 

inom statlig bidragsgivning1 inväntas innan betänkandet 2018:18 behandlas. Syftet med 

utredningen om demokrativillkoren inom statlig bidragsgivning är att säkerställa att 

allmänna medel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande 

värden. 

 

 

 

                                                           
1 Kommittédirektiv 2018:19 
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------------------------------------ 

I detta ärende har generaldirektör Dan Eliasson beslutat. I den slutliga handläggningen 

har enhetschefen Patrik Perbeck, biträdande enhetschefen Stefan Anering, samt 

avdelningschefen Camilla Asp deltagit.  

 

 

 

Dan Eliasson 

 

 Camilla Asp 


