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Regeringens beslut 

Il 1 

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att höja 

kunskapen om säkerhet för moskeer och muslimska församlingar samt 

aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott. I uppdraget ingår att 

myndigheten på alla nivåer ska stärka relationer mellan muslimska 

församlingar, muslimska organisationer, kommuner och berörda 

myndigheter. I genomförandet av uppdraget ska SST samverka med 

Polismyndigheten och andra berörda myndigheter. SST ska i genomförandet 

tillämpa ett jämställdhetsperspektiv. 

SST ska senast den 1 mars 2020 inkomma till Regeringskansliet 

(Arbetsmarknadsdepartementet) med en delredovisning av resultaten av 

uppdraget (med kopia till Fornm för levande historia och Polismyndigheten). 

Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet 

(Arbetsmarknadsdepartementet) den 1 mars 2021. I slutrapporten ska 

myndigheten beskriva vilka åtgärder man har vidtagit och presentera förslag 

på framtida insatser. 

SST får för genomförandet av uppdraget disponera högst 500 000 kronor 

2019 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända 
invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism 

m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019. Medlen utbetalas engångsvis 

efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. 

Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i 

samband med slutredovisning. 
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Bakgrund 

I regeringsförklaringen den 21 januari 2019 angavs att arbetet med den 

nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott 

(Ku2016/02629/DISK) ska fortsätta och att främlingsfientliga hatbrott mot 

minoriteter ska motverkas med kraft. I planen anges bl.a. att det är viktigt att 

ha särskilt fokus på olika former av rasism och liknande former av 

fientlighet, bl.a. islamofobi. 

Uppsala universitet publicerade i augusti 2018 den enkätbaserade studien 

Moskiers och mtts!imskaforsamlingars utsatthet och säkerhet i Sverige 2018, som 

finansierats av SST. I den framgår att en stor andel av organisationerna och 

församlingarna som svarat på enkäten upplevt att de utsatts för hot, 

skadegörelse och andra säkerhetsproblem under den undersökta perioden 

(2017). Efter attackerna mot två moskeer i Christchurch, Nya Zeeland i mars 

2019, har muslimska trossamfund i Sverige uppgett att många muslimer i 

Sverige upplever en ökad känsla av otrygghet och utsatthet för islamofobiska 

yttringar och hatbrott. 

Skälen för regeringens beslut 

Det finns behov av att stärka det förebyggande arbetet genom stöd till 
muslimska organisationer och församlingar när det gäller säkerhet kring och i 

moskeer, i villrn även andra aktiviteter utöver religiös verksamhet äger rnm. 

Det finns även behov av att stärka relationer mellan dessa organisationer, 

församlingar, kommuner och berörda myndigheter. SST har ett väletablerat 

samarbete och en god dialog med de muslimska samfunden i Sverige och är 

därmed en lämplig myndighet för att höja kunskapen om säkerhet för 

moskeer och muslimska församlingar och dessa aktörers utsatthet för 

islamofobi och hatbrott. 

Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 
1 400 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot 

diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och 
nyanlända invandrares etablering. Beslut om medel för 2020 fattas genom 

riksdagens beslut om budgetpropositionen. 
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På regeringens vägnar 

Asa Lindhagen 

Kopia till 

Justitiedepartementet/PO 

Kulturdepartementet/ CSM 

Kulturdepartementet/MD 

Kammarkollegiet 

Polismyndigheten 

Forum för levande historia 

Andres Zanzi 
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