
 

     

    Stockholm i jan 2017 

 

 

Ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder 2017 

Enligt regleringsbrev för år 2017 ska minst 8 miljoner kr av årets statsbidrag fördelas till 

förmån för säkerhetshöjande åtgärder för församlingslokaler. Regler samt maxnivå för 

bidragsbelopp är samma som vid 2016 års utlysning.  

I de tillämpningsföreskrifter som tillämpas för bidraget kan man läsa mer om för vilka 
åtgärder bidrag kan sökas. De åtgärder som kan komma att få bidrag är sådana där det klart 
framgår att åtgärden kommer att leda till bättre säkerhet i, eller i anknytning till, religiös 
lokal.  

Lokalen ska vara föremål för stark attack- eller attentatsrisk, eller lokal där sådan handling 

redan ägt rum.  Attacken, attentatet eller risken för dessa, ska vara relaterade till 

främlingsfientliga handlingar och vara kopplat till livsfara. 

 

Ansökningsmaterial som skickas till SST kommer att sekretessbeläggas och blir därför inte 

allmän handling. Detta betyder också att myndigheten inte kommer att kunna bistå 

ansökande med eventuella kopior vid ett senare tillfälle. 

 

Ansökan ska ha inkommit ifrån församlingen senast den 31 mars 2017.  

Om ni skickar in ansökan digitalt så måste ni också skicka in den med vanlig post. 
 

Observera att tunga datafiler INTE kan tas emot av SSTs server.            
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Instruktion för ansökan 
Ansökan är uppdelad i två lika viktiga delar: 

 

Del 1 består av en hotbild- och riskanalys som varje ansökande församling själva 

sammanställer (se nedan).  

Del 2 är den av SST fastställda ansökningsblanketten. Där finns ett antal frågor att besvara. 

Vi ställer frågor om hur fastigheten ser ut samt kartlägger vissa delar av de erfarenheter ni 

haft. Andra frågor är för att inventerar vilka åtgärder ni redan vidtagit samt hur ni ser på 

möjligheten till förbättring om ni får del av detta bidrag. 

I vissa delar ska ni själva beskriva situationen. För att styrka vissa svar ska bilagor skickas 

med. Vi tar även emot foton som förtydligar era svar.  

 

DEL 1 

Hotbild- och riskanalys 

Varje ansökande församling ska sammanställa en egen hotbild- och riskanalys. I den ska ni 

identifiera vad och vilka hot som finns mot er och er lokal samt vilka risker detta kan 

innebära. Detta betyder att ansvariga inom församlingen tillsammans skriver ner vilka hot 

som ni upplever och stämmer av vilka risker som finns i anknytning till detta och er lokal. Det 

ska alltså finnas ett klart samband mellan den hotbild ni upplever, de risker som kartläggs 

och de åtgärder ni söker för. 

 

Ni ska skicka denna analys tillsammans med ansökan, samt behålla en kopia inom församling 

som ett av era säkerhetsunderlag. SST kommer, som del av er ansökan, sekretessbelägga ert 

analysmaterial. Vi vill också påminna om att enligt offentlighetsprincipen är trossamfund inte 

skyldiga att lämna ut handlingar till någon.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


