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Yttrande över betänkandet SOU 2018:18 Statens stöd till 

trossamfund i ett mångreligiöst Sverige 

Länsstyrelsen Skåne yttrar sig här över betänkandet SOU 2018:18 Statens stöd till 
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige.  

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Skåne tillstyrker förslagen och bedömningarna som presenteras i 
betänkandet. Det finns behov av att förändra och förbättra dagens stödsystem till 
trossamfund vilket också framkommer i betänkandet. Länsstyrelsen är positiv till de 
förslag som ges kring en ny målsättning för statens stöd, liksom nya villkor för detta. 

Synpunkter på betänkandets förslag och bedömningar 

Avsnitt 8.3–8.4 Behov av teologisk utbildning samt behov och utbud av 
icke-konfessionell utbildning för religiösa företrädare 
Länsstyrelsen välkomnar kartläggningen på konfessionell utbildning i Sverige som är 
riktad till trossamfundens församlingsledare liksom utbud av icke-konfessionell 
utbildning hos trossamfunden. 
 
Avsnitt 9.5.1–9.5.3 Stödets effekt för trossamfundens kärnverksamhet 
och för samhället i stort 
Länsstyrelsen instämmer i bedömningen att statens stöd till trossamfunden har 
betydelse för samfundens förutsättningar att bedriva en aktiv och långsiktig 
verksamhet liksom stödets betydelse för religionsfriheten i Sverige. Länsstyrelsen ser 
också att stödet kan stimulera den demokratiska uppbyggnaden av trossamfunden 
och bidra till att stärka grundläggande demokratiska värderingar i samhället utifrån 
gällande demokratikriterium.  
 
Avsnitt 10 Motiv, mål och stödformer för statens stöd till trossamfunden 
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Länsstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att stödet ger likartade 
förutsättningar för en religiös verksamhet och för människor att utöva sin religion i 
Sverige. Instämmer också i att värdet av den samhällsnyttiga verksamhet som utförs 
av trossamfunden är stort. Stödjer utredningens resonemang att stödet kan skapa 
förutsättningar för en dialog mellan trossamfund och staten som kan bidra till en 
demokratisk utveckling inom trossamfunden. Länsstyrelsen har inga synpunkter 
kring utformningen av stödformerna. 
 
11 Formella villkor för statligt stöd 
Länsstyrelsen tillstyrker förslag till ny målsättning för stödet. Instämmer i 
utredningens bedömning att ta fram ny definition av begreppet trossamfund och 
tydliggörandet av att stödet ska bidra till att grundläggande samhällsvärderingar 
upprätthålls och stärks. Vi ser också betydelsen av att möjliggöra övergripande 
utvärderingar av stödets effekter utifrån målsättningen kring samhällets 
grundläggande värderingar. 
 
Avsnitt 12.8.4-12.8.7, 12.8.8 Ett förtydligat demokratikriterium 
Länsstyrelsen Skåne tillstyrker förslaget angående ett förtydligat 
demokratikriterium. Ser det som positivt att förslagen strävar efter att möta upp 
befintlig lagstiftning i både Sverige och EU i syfte att kriterierna tydliggörs och 
möjliga att tillämpa i praktiken.  
 
Vi vill betona vikten av att finna lämpliga former för att ansökningsformulär, krav 
och kriterier är formulerade så att de överensstämmer med barnkonventionen och 
andra internationella konventioner för mänskliga rättigheter som Sverige åtagit sig 
att följa. Det är också betydelsefullt att bedömningskriterierna för den beslutande 
myndigheten säkerställer att barnkonventionen såväl som övriga MR-konventioner 
efterlevs. 

 
Länsstyrelsen instämmer i utredningens bedömningar kring bevisbörda och 
beviskrav vid prövning av exkluderingsgrunderna men kan se svårigheter kring 
hanteringen. Länsstyrelsen vill uppmärksamma på utmaningen för den tilltänkta 
myndigheten att införskaffa tillräckliga underlag för bevisbördan och betydelsen av 
att myndigheten ges resurser att kunna utföra prövningsarbetet under rimliga 
förhållanden. 
  
Avsnitt 13 behov av att införa återkallelse-och återkravsbestämmelser 
för trossamfund 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget och har inga synpunkter. 
 
14.5 Beslutsfattare i ärenden som rör stödberättigande 



    
  

  
  

   

 

Länsstyrelsen tillstyrker förslagen att ärenden som rör stödberättigande ska prövas 
av myndigheten för stöd till trossamfund (STS) och att ett särskilt beslutsorgan ska 
utses för att pröva ärendena.  
 
16.1 Ikraftträdande 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget och har inga synpunkter. 
 
17 Konsekvenser 
Länsstyrelsen instämmer i bedömningarna och har inga andra synpunkter än tidigare 
nämnda gällande resurser och arbetsbörda för Myndigheten för stöd till trossamfund 
(STS). 
 
I detta ärende har länsöverdirektör Ola Melin beslutat. Integrationsutvecklare 
Gunilla Holmlin har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även t.f. 
enhetschef Åsa Stenbäck Holmér deltagit. 
 
Ola Melin 
   Gunilla Holmlin 
 

Detta ärende har beslutats digitalt och saknar därför namnunderskrift 


