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Statskontorets rapport Ändamålsenlig 
organisering - Om ledningsformen för 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund  

Trossamfunden och deras verksamhet representerar fundamentala värden för 
individer och därmed också för samhället. För Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap är 
trossamfunden viktiga samarbetspartners.  

Enligt lagen (1993:932) om stöd till trossamfund får statsbidrag lämnas till 
trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande 
värderingar som samhället vilar på och som är stabila och har egen livskraft. 
Dessa villkor är visserligen allmänt formulerade men behöver genomsyra all 
hantering av statsbidrag till trossamfund. 

MSB instämmer i Statskontorets bedömning att den nuvarande 
ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund behöver 
förändras, eftersom organisationen inte är ändamålsenlig. MSB är emellertid 
inte övertygad om att den lösning som Statskontoret förordar är den mest 
ändamålsenliga, effektiva och rättssäkra lösningen på frågan om formerna för 
den framtida hanteringen av nämndens nuvarande uppgifter. Bör till exempel 
en särskild nämnd, bestående av representanter för vissa av trossamfunden, 
även fortsättningsvis fatta de formella besluten om statsbidrag? Detta kan 
särskilt ifrågasättas mot bakgrund av Statskontorets beskrivning av nämndens 
nuvarande beslutsfattande och arbete i övrigt.   

Det behövs en robust och tydlig ordning för den aktuella bidragshanteringen 
och för hanteringen av de övriga uppgifter som Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund svarar för idag. Detta skulle kunna uppnås om uppgifterna 
överfördes till Kammarkollegiet som redan idag har uppgifter som berör 
trossamfunden och deras verksamhet. En sådan lösning skulle kunna innebära 
tydliga synergieffekter, både när det gäller de rent administrativa uppgifterna 
som för hanteringen av de aktuella sakfrågorna. Lämpliga former för 
trossamfundens insyn och medinflytande bör kunna skapas även inom ramen 
för en sådan myndighetslösning. 
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I detta ärende har generaldirektör Helena Lindberg beslutat. Vendela Dobson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Cecilia Nyström, t.f. enhetschefen Charlotta Herrström och 
chefsjuristen Key Hedström deltagit. 
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