Riktlinjer för verksamhetsbidrag i Strängnäs stift
Strängnäs stift får årligen stiftsbidrag från kyrkostyrelsen. Stiftsfullmäktige beslutar hur stor
del av detta bidrag som ska delas ut till församlingar och pastorat. Stiftsstyrelsen beslutar om
fördelningen av verksamhets- respektive utvecklingsbidrag.

Syfte
Enligt kyrkoordningen har församlingarna ansvar för dem som vistas i församlingen. Syftet
med verksamhetsbidrag är att främja sådan verksamhet inom den grundläggande uppgiften
som församling/pastorat utför på grund av vistelseansvaret.
Verksamhetsbidrag är ett stöd till församling/pastorat som har vissa strukturella
omständigheter som medför särskilda krav. Det är också ett komplement till det nationella
utjämningssystemet.

Förutsättningar
Stiftet ger bidrag till verksamhet som församling/pastorat bedriver långsiktigt och som har ett
upptagningsområde som går utöver församlingen/pastoratet.

Kriterier
För att kunna få verksamhetsbidrag krävs att samtliga punkter är uppfyllda.
1. Verksamhetsbidrag beviljas efter ansökan från församling/pastorat. Ansökan ska
göras på anvisad blankett och ska innehålla beskrivning av verksamheten, årsspecifik
kostnadsberäkning och anvisade nyckeltal.
2. Ansökan ska ha kommit in till Strängnäs stift senast den 1 juni året innan det år
ansökan avser.
3. För NAV-verksamhet ska det finnas en egeninsats1 med minst 20 % av totalkostnaden
för verksamheten och för övriga verksamheter en egeninsats med minst 50 %. Om det
föreligger särskilda skäl kan egeninsatsen minskas till minst 20 %.2 Sjukhuskyrkans
verksamhet på Karsuddens rättspsykiatriska regionsjukhus är i sin natur NAVverksamhet och därför ska en egeninsats vara minst 20 % av totalkostnaden.
Verksamheten på förvaret i Flen bedrivs under NAV-liknande förhållanden och därför
ska en egeninsats vara minst 20 % av totalkostnaden.
4. Senast den 1 april året efter verksamhetens genomförande ska återrapportering vara
stiftet tillhanda i form av en verksamhetsuppföljning och en ekonomisk redovisning.
Återrapportering ska göras på anvisad blankett. För de församlingar/pastorat som
beviljats verksamhetsbidrag för året innan ansökningsåret är inlämnad fullständig
redovisning en förutsättning för att ytterligare verksamhetsbidrag ska beviljas.
NAV är förkortning för Nämnden för andlig vård i kriminalvården. Egeninsats avser egna
medel och övriga intäkter.
2
Ett särskilt skäl kan till exempel vara svag/begränsad ekonomi.
1

Beslut och handläggning
Stiftsstyrelsen fattar beslut om fördelning av verksamhetsbidrag senast den 30 september året
innan det år ansökan avser. Utbetalning sker halvårsvis i juni och i december.
Strängnäs stift vill i fördelningen prioritera verksamhet som församling/pastorat bedriver för
personer som vistas i församlingen/pastoratet och som inte kan delta i den vanliga
församlingsverksamheten och där verksamheten är förenad med vissa krav.
Om det finns medel över efter fördelningen av verksamhets- och utvecklingsbidrag ska dessa
fördelas mellan samtliga mottagare av verksamhetsbidrag. Detta kan då medföra att
egeninsatsen blir mindre än 20 % av totalkostnaden.

Återbetalning
Eventuellt överskott som överstiger 5 % eller 10 000 kr av utbetalt verksamhetsbidrag
kommer att faktureras församlingen/pastoratet alternativt reduceras från nästa års
strukturbidrag. Underskott i verksamheten ansvarar församlingen/pastoratet för.
Stiftsstyrelsen kan besluta att verksamhetsbidrag ska betalas tillbaka om särskilda skäl
föreligger.

