
Myndigheten för stöd till trossamfund 

Myndigheten för stöd till trossamfunds uppdrag är att främja en dialog mellan staten och 
trossamfunden, bidra med kunskap om trossamfundsfrågor, pröva frågor om statsbidrag till 
trossamfund och föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om 
förutsättningarna för stödet, samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör 
trossamfund samt handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning. 
 
Organisationens interna åtagande 

• Myndigheten kommer, inom ramen för sin interna kompetensutveckling, att särskilt arbeta 
med frågeställningar som rör den statliga värdegrunden. 

• I dialogen med trossamfund kommer myndigheten under perioden att lyfta demokratins 
hundraåriga historia i Sverige, erbjuda seminarier om demokratin och dess principer samt 
informera om Deklarationen för en stark demokrati och möjligheten för alla trossamfund att 
underteckna denna.  

• Fördjupade diskussioner med trossamfunden planeras i frågor som särskilt rör demokrati och 
religionsfrihet inom de befintliga dialogstrukturer som myndigheten har, till exempel på 
rådet för samråd, som samlar ett stort antal religiösa företrädare i Sverige. 

 
Organisationens externa åtagande 

• Inom sina uppdrag, inte minst inom krisberedskapsarbetet, kommer myndigheten fortsätta 
sitt arbete för att öka kunskapen om religionsfrihet i dialog med kommuner och andra 
aktörer som berörs av gränsdragningsfrågor kring religionsfrihet och andra mänskliga 
rättigheter. 

• Myndigheten kommer att inom ramen för sitt kunskapsuppdrag under perioden ha ett 
särskilt fokus på demokrati och religionsfrihet. Under 2021 lanseras Demokratibloggen – en 
textsamling om demokrati och religionsfrihet. Texterna ges ut på myndighetens hemsida, 
sprids via nyhetsbrevet och mynnar ut i en publikation i slutet av året.   

• Arbetet för jämställdhet och kvinnors rättigheter utgör en prioriterad del i myndighetens 
verksamhet. Under åren 2016 – 2020 har SST anordnat en särskild satsning kallad ”Delaktig, 
stark och synlig” vilket är ett ledarskaps- och mentorskapsprogram för kvinnliga ledare inom 
trossamfunden som har löpt årsvis. Satsningen har hittills samlat ungefär 100 personer. 
Under 2021 kommer SST att på olika sätt bygga vidare och samla det nätverk av kvinnliga 
ledare som har deltagit i satsningen ”Delaktig, stark och synlig”. Under 2021 kommer 
myndigheten också att i samarbete med Uppsala universitet, presentera en 
forskningsrapport om kvinnors erfarenheter av frågor som rör ledarskap och inflytande i 
trossamfunden.  

• Myndigheten är samverkanspartner på Mänskliga rättighetsdagarna 2021 samt medverkar 
som utställare och arrangör av seminarier och föreläsningar. 

 
Organisationens kommunikativa åtagande 

• Myndigheten kommer att i sina kommunikationskanaler uppmärksamma att demokratin 
fyller 100 år. 

 
 


