MOTION: Avsluta offentlig finansiering av religiösa
samfund
Årsmötet föreslås besluta

1. att Moderaterna ska verka för att skattefinansierade bidrag till religiösa samfund ska
upphöra,

2. att Moderaterna ska verka för att avskaffa Myndigheten för stöd till trossamfund,

3. att för kännedom sända motionen till Moderaternas kulturkommitté
4. att sända motionen till förbundsstämman med hemställan om vidare befordran till
partistämman.

Bakgrund
I Sverige råder, i enlighet med Regeringsformen, religionsfrihet. Sedan 2000 finns det inte
heller någon statskyrka. Men den svenska staten är ändå alltjämt involverad i det religiösa
livet och samfunden. Genom Lagen om avgift till registrerat trossamfund (1999:291) åläggs
Skatteverket att vara behjälpligt med att driva in avgifter till olika samfund. Även om
indrivningen sker på frivillighetens grund är det en tveksam ordning. Staten bör hålla
armlängds avstånd till de religiösa samfunden.

Direkt anmärkningsvärt är det att staten med skattemedel bidrar till att finansiera olika
samfunds verksamhet. För 2020 anslog Sveriges riksdag sammanlagt 95 miljoner kr för
utgiftsposten trossamfund. Av dessa åtgår ca 13 mnkr för drift av Myndigheten för stöd till
trossamfund, vilken har att fördela resterande ca 82 mnkr kr till olika religiösa
sammanslutningar. Detta i enlighet med Lagen om stöd till trossamfund (1999:932).

Skatten ska finansiera sådant som är till gemensam nytta för skattekollektivet. Religiös
uppfattning och andlig verksamhet är dock ytterst individuella och privata företeelser. Sådana
ska fredas från statlig inblandning. Att en medborgare åläggs att betala skatt för att finanisera
en trosinriktning som denne inte bekänner sig till är en mycket otillfredställande ordning.
Rimligen står det i konflikt med religionsfriheten att genom skatten tvingas att betala till ett
religiöst samfund som man inte sympatiserar med.

Svenska kyrkan har i sin relation till staten en särställning bland trossamfund. Detta genom
att kyrkan historiskt vårdar begravningsplatserna och dessutom, i grunden som en
konsekvens av det förflutna, alltjämt har statens lagstadgade uppdrag om att fortsatt ansvara
för det samhällsviktiga begravningsväsendet. Vidare äger och förvaltar Svenska kyrkan flera
byggnader som har ett enormt kulturhistoriskt värde för Sverige som nation. Dessa måste
anses vara av gemensamt värde för medborgarna att bevara. Statens stöd till Svenska
kyrkan är i dessa båda områden således välmotiverade utifrån ett allmänintresse.

Den svenska staten ska däremot inte med skattebatalarnas medel hålla religiösa samfund
under armarna avseende deras religionsutövning. Moderaterna bör verka för en ordning där
samfunden står fria från staten.
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Moderaterna i Skövde
Styrelsens yttrande
Myndigheten för stöd till trossamfund arbetar även med utbildning av religiösa
företrädare som syftar till att informera och anpassa till svenska förhållanden
samtidigt som trossamfunden regelmässigt är behjälpliga i olika krissituationer.
Styrelsen föreslår årsmötet att i sin helhet avslå motionen.

