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Utdrag från Myndighetens tillämpningsföreskrifter juli 2017 

 

B. Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder 

 

1. Bidragsberättigade församlingar  
1. Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder kan endast sökas av församlingar 

inom de bidragsberättigade trossamfunden. 

 

2. Ändamål och principer  
1. Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder kan sökas av församlingar för att 

kunna förstärka och säkra lokaler för religiös verksamhet. 
 

2. Bidraget kan sökas för att anskaffa olika typer av t.ex. säkerhetsglas, 
glasförstärkning, dörrförstärkning, kameraövervakning eller 
infartshinder. 

 
3. Bidrag för att anpassa en lokal får lämnas med belopp som motsvarar 

kostnaden för åtgärden. Vid första ansökningstillfälle är maximalt 
ansökningsbelopp 400 000 kr. Vid ytterligare ansökningar, efter 
beviljat första maxbelopp, begränsas maximala beloppet att söka till 
200 000 kr per gång. Om rådet vid olika tillfällen anslår medel för 
temporära insatser av annan art ska dessa medel inte inräknas i 
ovanstående summor.  

4. Bidrag kan inte sökas för normala säkerhetsanordningar som är 

knutna till fastighet och ligger till ansvar hos fastighetsägare och/eller 

hyresgäst. Detta kan, t.ex., vara tillräckliga kvalitetslås på dörrar, 

brandvarnare, brandsläckare och försäkringar. 
 

5. Bidrag kan inte sökas för ansökningskostnader som t.ex. för tillstånd 

för kameraövervakning eller montering av farthinder. 
 

 

3. Ansökan  
1. Ansökan om bidrag till säkerhetshöjande åtgärder inges på fastställd 

blankett. 
 

2. Ansökningarna ska sändas till respektive trossamfund för 
godkännande. 
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3. Till ansökan ska fogas de bilagor, bestyrkta kopior och inlagor som 
myndigheten efterfrågar enligt ansökningsblanketten. 

 
4. Trossamfundet ska ombesörja att respektive ansökan inkommer till 

myndigheten senast 31 mars för bidrag för innevarande år. 
Myndigheten kan om kvarvarande medel föreligger besluta om 
ytterligare ansökningsomgångar. 
 
 

 

4. Beslut   
1. För de av myndighetens beslut som kan överklagas hänvisas till 

Allmänna regler, punkt 8, sid 13  
 

2. Myndighetens beslut om tilldelning av medel är preliminärt till dess 
att slutredovisning inlämnats och godkänts. 

3. Bidraget ska rekvireras inom den tidsram som anges för varje beslut 
enligt beslutsmeddelandet. Myndigheten kan om särskilda skäl 
föreligger besluta om förlängning av förfogandetiden. 

 
4. Medel för säkerhetshöjande åtgärd som kräver tillstånd utbetalas ej 

förrän tillstånd beviljats av berörd instans. 
 

5. Bidrag till säkerhetshöjande åtgärder för lokaler undantas regeln enligt 
punkt 8:2 vad gäller särskilda regler för lokalbidrag. 

 

5. Slutredovisning och slutlig utbetalning   
1. Slutredovisning skall ske på fastställt formulär senast ett år efter sista 

rekvisitionen. Alla kostnader samt egeninsatsen ska kunna verifieras 
vid slutredovisningen och styrkas av trossamfundets eller 
församlingens revisor. 

2. Alla kostnader ska kunna verifieras vid slutredovisningen och styrkas 
av trossamfundets eller församlingens revisor. 

 
3. Om det slutliga bidragsunderlaget är minst lika stort som det 

preliminära, läggs slutredovisningen till grund för utbetalning av 
resterande del av bidraget. Om inte reduceras bidraget i motsvarande 
grad. Om det slutliga bidraget blir lägre än det belopp som utbetalats 
vid första utbetalningstillfället, blir församlingen återbetalningsskyldig 
för mellanskillnaden. 
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