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NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 

ÅRSREDOVISNING 2010 

I Inledning 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första 
tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-
fund. 
 
I och med förändringen av relationerna mellan staten och trossamfunden fr.o.m. år 2000 änd-
rades även bidragen och formen för SST:s arbete. Verksamheten regleras nu i lagen om stöd 
till trossamfund (SFS 1999:932) och förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 
1999:974), samt förordningen med instruktion för SST (SFS 2007:1192). 
 
Enligt nämndens instruktion och andra dokument från regeringen kan SST:s verksamhet delas 
in i 5 uppgifter: 1. Fördela statsbidrag och ha en fortlöpande dialog med bidragsberättigade 
trossamfund om förutsättningarna för stödet. 2. Handlägga frågor som rör trossamfundens roll 
i krisberedskapssamordning. 3.  Ge allmänt stöd till trossamfund, särskilt de som nyligen eta-
blerat sig i landet. 4. Vara ett dialogtorg för trossamfunden kring frågor som rör värderingar, 
respekt och tolerans. 5. Vara en expert i allmänna religions- och trossamfundsfrågor och sam-
verka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfunden. 
 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund består av nio ledamöter och lika många ersättare. I 
anslutning till nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor 
som rör nämnden arbete.  Rådet består av representanter för de trossamfund och samverkans-
organ som är berättigade till statsbidrag. Rådet skall även till regeringen nominera ledamöter 
och ersättare i nämnden.  
 
För de flesta av bidragen finns beredningsgrupper med uppgift att föreslå fördelning av re-
spektive bidrag som sedan beslutas av nämnden. I anslutning till SST finns två samverkansor-
gan; Islamiska samarbetsrådet (IS) och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd 
(OÖKER). 
 
SST:s kansli är förlagt till Ekumeniska centret i Sundbyberg. I centret som har ca 120 arbets-
platser finns även Sveriges Kristna Råd och 10-talet andra ekumeniska organisationer, samt 
Svenska Baptistsamfundets centrala kansli. 
 
SST har under året fördelat bidrag till 40 trossamfund. Av totalt cirka 2.800 församlingar har 
nästan 800 fått bidrag. 

II Resultatredovisning 

II:1 Frågor om statsbidrag 
Nämndens huvudsakliga uppgift är att pröva frågor om statsbidrag utifrån lagen om trossam-
fund, SFS 1998:1593, lagen om stöd till trossamfund, SFS 1999:932, förordningen om stats-
bidrag till trossamfund, SFS 1999:974 och SST:s tillämpningsföreskrifter för bidragen. 
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I ovan nämnda lag om stöd till trossamfund, §§ 2 – 3  formuleras målet och förutsättningar-
na för det statliga stödet. Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden 
att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själa-
vård, undervisning och omsorg. Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar 
till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, är sta-
bilt och har egen livskraft. 
 
Regeringen beslutar om vilka trossamfund som kan få stöd och förtecknar dem i förordningen 
om statsbidrag. SST fördelar organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag enligt 
förordningen. Regeringen anger i propositionen Staten och trossamfunden – Stöd, medverkan 
inom totalförsvaret, m.m. (prop 1998/99;124) att en betydande del av statsbidraget skall kun-
na lämnas till trossamfunden som organisationsbidrag där staten inte skall påverka trossam-
fundens egna prioriteringar. Den huvudsakliga statliga styrningen för denna bidragstyp sker 
vid valet av trossamfund. 
Det finns emellertid verksamheter som trossamfund bedriver där staten vill sätta in särskilda 
stödåtgärder. Här kan staten ge verksamhetsbidrag och när staten står för en betydande del av 
finansieringen finns det större skäl för staten att styra. Verksamhetsbidrag ges idag till andlig 
vård inom sjukvården och till teologisk utbildning som anordnas av ett antal uppräknade ut-
bildningsinstitutioner. 
Projektbidragen omfattar lokalbidrag, etableringsbidrag och bidrag till utbildning och fort-
bildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Utmärkande för projekten är att de omfattar verksamhet som har en tydlig period för genom-
förandet. 

II:1:1 Fördelningsprinciper för bidraget 
I regleringsbrevet anges lägsta belopp för verksamhets- och projektbidrag. SST har i huvud-
sak följt regleringsbrevet så att, enligt intentionerna med bidragsgivningen, den allra största 
delen av bidraget fördelas som organisationsbidrag. Till verksamhets- och projektbidrag har 
dock något högre summor avsatts än vad som angetts i regleringsbrevet. Anledningen är att 
kunna fullfölja verksamheter och projekt på samma nivå som tidigare. 
Regelverket för bidragen finns i SST:s tillämpningsföreskrifter. 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag. Enligt SST:s tillämpnings-
föreskrifter skall grundbidraget till respektive trossamfund utgöra 80% av föregående års bi-
drag. Det rörliga bidraget beräknas sedan efter antalet bidragsgrundande personer – betjänade 
i trossamfundet med begränsningar beräknade efter egeninsatsen inom trossamfundet och 
antalet präster/rabbiner/imamer verksamma inom trossamfundet. Fördelningen av det rörliga 
bidraget har gjorts enligt den betjänandestatistik för 2008 som fastställdes av SST i november 
2009. 
Trossamfunden tillämpar olika principer vid fördelningen organisationsbidraget. Inom vissa 
av trossamfunden får samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör trossamfundet en pröv-
ning av bidragsansökan. I tabellen på sid 10 redovisas dels antalet församlingar som fått orga-
nisationsbidrag, dels antalet församlingar inom trossamfundet. 
De nordiska kyrkorna (danska, norska och isländska) får fr.o.m. år 2000 bidrag genom SST. 
Någon redovisning av betjänadestatistik föreligger inte från dessa kyrkor. 
 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 
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Teologisk utbildning 
Bidraget för teologisk utbildning fördelas dels som grundbidrag med ett fastställt belopp per 
utbildningsinstitution; dels som rörligt bidrag beräknat utifrån antalet ”helårsstudenter”. De 
delar av utbildningen som erhåller statsbidrag som högskola eller folkhögskola ligger ej till 
grund för fördelningen av bidraget från SST. 
 
Andlig vård inom sjukvården 
Den största delen av bidraget för andlig vård inom sjukvården fördelas som kostnadsbidrag 
för anställning av lokala sjukhuspastorer inom den del av sjukhuskyrkan som de bidragsberät-
tigade trossamfunden ansvarar för. Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) får bidrag för utbildning 
av sjukhuspastorerna och för verksamhetssamordning. Fr.o.m. år 2006 har ett ordinarie bidrag 
för en tjänst som sjukhusimam kunnat utbetalas. Tjänsten är förlagd till Skövde. Sedan 2008 
finns tre koordinatörer för den islamiska delen av den andliga vården inom sjukvården. 
 
Projektbidrag 
Projektbidrag får lämnas som lokalbidrag, etableringsbidrag och som särskilt utbildningsbi-
drag för funktionärer inom trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
 
Lokalbidrag 
Anslaget för lokalbidrag har sedan slutet av 1990-talet varit mer begränsat än tidigare. Under 
mitten av 1990-talet var anslaget i storleksordningen 13.000.000 kr medan anslaget de senaste 
åren varit i storleksordningen 2.000.000 kr. Med det låga anslaget för år 2010 har SST inte 
beviljat lokalbidrag fullt ut. Bidrag har enbart beviljats till handikappanpassning av guds-
tjänstlokaler. Bidrag för handikappanpassning har kunnat utgå till hissanläggningar, ändring 
av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade, samt hörsel-
slingor. 
 
Etableringsbidrag 
Etableringsbidrag får ges under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som hu-
vudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller 
lokal verksamhet. Bidraget fördelas bl.a. utifrån de i ansökan redovisade kostnaderna vilka 
skall styrkas vid slutredovisningen av bidraget. 
 
Särskilt utbildningsbidrag 
Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i tros-
samfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Bidraget fördelas bl.a. utifrån de i ansökan redovisade kostnaderna vilka skall styrkas vid slut-
redovisningen av bidraget. Vägledande för bidragets storlek är även principerna för fördelning 
av verksamhetsbidrag till de teologiska institutionerna. 
SST kan också anordna kurser för funktionärer inom de trossamfund som kan få del av det 
särskilda utbildningsbidraget. 

II:1:2 Bedömning av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål som 
ställts upp för statens stöd till trossamfund 
I samband med relationsändringarna mellan staten och trossamfunden vid sekelskiftet gjordes 
omfattande arbeten kring mål och förutsättningar för stöd till trossamfunden vilka kortfattat 
beskrivs i inledningen till årsredovisningen. Grundläggande för stödet är att det skall bidra till 
att ge förutsättningar för en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. 
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Organisationsbidrag 
Regeringen konstaterar att organisationsbidraget inte passar för resultatstyrning vilket gör att 
en bedömning av organisationsbidraget bör göras i särskild ordning. Främst sker detta genom 
regeringens beslut om till vilka trossamfund som bidrag får lämnas. 
 
Verksamhetsbidrag 
Angående verksamhetsbidrag har SST i budgetunderlaget poängterat den andliga vården inom 
sjukvården. Behovet av en breddning av verksamheten för de trossamfund som huvudsakligen 
betjänar invandrare har aktualiserats och påbörjats. Under de senaste åren har tjänster funnits 
även inom Romersk-katolska kyrkan, Serbisk ortodoxa kyrkan och inom de islamiska försam-
lingarna. 
 
Projektbidrag 
Lokalbidraget har framhållits i budgetunderlagen. Den drastiska sänkningen av bidraget som 
gjordes under andra hälften av 1990-talet har skapat problem för de församlingar som planerat 
att skaffa eller förnya sina gudstjänstlokaler. Särskilt märkbart är detta för en del församlingar 
inom de trossamfund som huvudsakligen betjänar invandrare. 

II:1:3 Åtgärder vidtagna för att tillförsäkra att bidraget använts för avsett 
ändamål 
SST kan kontrollera att bidrag använts till avsett ändamål enligt förordningen om statsbidrag 
till trossamfund, SFS 1999:974, 19 - 20 § och tillämpningsföreskrifterna för statsbidrag till 
trossamfund. 
 
Organisationsbidrag 
SST fördelar bidraget enligt två modeller som i rimlig omfattning tillförsäkrar att bidragen 
används för avsett ändamål. I den ena modellen lämnar trossamfundet församlingarnas bi-
dragsansökningar och ett fördelningsförslag till SST. Kontrollen är därefter främst av formell 
karaktär och berör bl.a. statistik över antalet betjänade och den ekonomiska redovisningen. 
För trossamfund med väl utvecklad central administration kan rätten att fördela organisa-
tionsbidraget delegeras till trossamfundet. SST kontrollerar då trossamfundets fördelning av 
bidraget inför SST:s beslut om att fastställa bidragsfördelningen som sker under hösten. SST 
kan därutöver kontrollera de uppgifter som ligger till grund för bidragsansökan mera ingående 
t.ex. vid besök i församlingar. Under året har en uppföljning gjorts av antalet anställda ima-
mer som ligger till grund för fördelningen av Organisationsbidrag till islamiska församlingar. 
SST:s analysgrupp har intensifierat arbetet kring redovisning av statistik. Ett par informa-
tionsfoldrar med anvisningar beräknas fastställas av nämnden i början av 2011. Analysgrup-
pen kommer därefter fortsätta att bearbeta frågeställningen. 
 
Verksamhetsbidrag 
Kontrollen av att bidraget används för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen av hur 
bidraget använts och i samband med fördelningen av bidraget för kommande år. Berednings-
grupperna för bidragen har en beredande uppgift och beslut om godkännande av redovisning-
arna tas i nämnden. SST:s generalsekreterare är även ledamot i KAVIS – Frikyrkosamråds 
beredningsgrupp för fördelning av kostnadsbidrag till de frikyrkliga sjukhuspastorerna. 
 
Projektbidrag 
Kontrollen av att projektbidragen använts för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen 
av projekten. Bidragen kan även kontrolleras vid kansliets besök i församlingar. 
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Lokalbidraget är preliminärt tills en slutredovisning godkänts. Etableringsbidrag och särskilt 
utbildningsbidrag utbetalas först sedan redovisade kostnader för projektet godkänts. 

II:2 Fortlöpande dialog med de bidragsberättigade trossamfunden 
om mål och förutsättningar för stödet 
Enligt SST:s instruktion, 6:e § ska det finnas ett råd för samråd mellan nämnden och trossam-
funden. Rådet består av representanter för de bidragsmottagande trossamfunden. SST - 
Nämnden utses av regeringen på förslag av de i rådet representerade trossamfunden så att 
nämnden består av ledamöter från trossamfunden. Nämnden har under 2010 haft 4 samman-
träden. 
Rådet har samlats vid två tillfällen. Ett av sammanträdena var förlagt till S:t Petrus och Paulus 
Syrisk ortodoxa kyrka i Hallunda. I anslutning till sammanträdet gjordes studiebesök förutom 
i nämnda kyrka också i moskén i Fittja, det tibetanska buddhistiska templet – Karme Tempe 
Gyaltsen – i Hägersten och vid Botkyrka folkhögskola som främst arbetar med elever som är 
religionsutövare från invandrade kulturer. Vid det andra sammanträdet hölls ett seminarium 
med temat ”Gift mot sin vilja” med Ungdomsstyrelsen om regeringsuppdraget att arbeta med 
insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Vid sammanträdena 
har vidare nya tillämpningsföreskrifter för bidragen föredragits, samfun-
dens/riksorganisationernas ansvar för lämnade uppgifter kommenterats och olika frågor kring 
krisberedskap behandlats. Ett antal utredningar som SST avgivet remissvar på har presente-
rats. 
Uppföljningsbesök av bidrag har bl.a. gjorts i Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Öster-
sund i samband med kansliets löpande kontakter med trossamfund, församlingar, universitet 
och kommunala organ. 
 
I anslutning till SST finns två samrådsorgan, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska 
råd (OÖKER) med 15 nationella kyrkor och Islamiska Samarbetsrådet (IS) med 6 riksorgani-
sationer. SST:s generalsekreterare och bitr sekreterare deltar i samrådsorganens protokollför-
da möten. OÖKER har mötts två gånger under 2010 och IS fyra gånger. 
 
Förutom kontakterna genom SST, beredningsgrupper och andra organ med totalt 20 proto-
kollförda sammanträden har kansliet under 2010 haft speciella kontakter bl.a. med Armenisk 
apostoliska kyrkan, Etiopisk ortodoxa kyrkan, Koptisk ortodoxa kyrkan, församlingar inom 
Syrisk ortodoxa kyrkan och dess riksstyrelse vid ett möte i Norrköping, Islamiska Shia-
Samfunden i Sverige, Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige, Bosniska Islamiska Samfun-
det, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Missionskyrkans distriktsföreståndare, det nya samfun-
det som har arbetsnamnet Gemensam framtid, Frikyrkosamråd och Sveriges Kristna Råd. Av 
trossamfund som inte är bidragsberättigade har SST besökts av mandéer 

II:3 Trossamfundens roll i krisberedskapssamordning 
Uppgiften om att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning är 
reglerad i instruktionen för SST. 
 
Trossamfundens betydelse i krisberedskapen har framhållits i flera sammanhang sedan 1990-
talet. Nästan alla allvarliga händelser, olyckor och katastrofer har religiösa och kulturella di-
mensioner. Det behövs kompetens på området för att rätt tolka och agera i allvarliga händel-
ser. Exempel är demonstrationerna efter publicering av karikatyrbilder på profeten Moham-
med och branden 1998 i Makedoniska föreningens lokaler i Göteborg. 
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SST:s konsulents huvuduppgift är att utveckla och samordna trossamfundens lokala organisa-
tion inom krisberedskap och att uppmärksamma kommuner på behovet av kontaktnät som 
även omfattar församlingar knutna till SST, såväl de traditionella ”frikyrkorna” som katoliker, 
ortodoxer, judar, muslimer och buddhister vilket bl.a. innebär: 
- att kontakta kommuners beredskapsansvariga 
- att kontakta lokala ekumeniska råd  
- att kontakta samfund, församlingar knutna till SST 
- att föra samman intresserade personer och församlingar med kommuners krisberedskapsan-
svariga 
- att kontakta Svenska kyrkans beredskapsansvariga. 
Inriktningen är att hitta lokala arbetsmodeller och lyfta fram goda exempel. Lokala kontakter 
och besök har fortsatt bl.a. i kontaktkommunerna Linköping, Västerås och Örebro, samt Gö-
teborg och Malmö. Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB). 
 
Under året har konsulenten medverkat vid SST:s nämnd och olika råd. Konsulenten har också 
föreläst vid en samling för sjukhuskyrkorna i Norden, samt deltagit i Svenska kyrkans träff 
för beredskapshandläggare i stiften och påtalat behovet av att det mångkulturella samhället 
måste avspegla sig i krisberedskapen. 
 
SST har medverkat i inrättandet av en Nationell interreligiös katastrofgrupp med uppgift att 
vid stora katastrofer samordna trossamfundens gemensamma manifestationer. Gruppen består 
av representanter för Svenska kyrkan (Ärkebiskopens sekretariat), Sveriges Kristna Råd, Sve-
riges Muslimska Råd och SST. Gruppen har under året inbjudits till SVT för studiebesök och 
överläggningar. 
 
I december inbjöd MSB till överläggningar med trossamfunden efter initiativ av Sveriges 
Muslimska Råd kring skjutningarna mot invandrare i Malmö, samt efter självmordsbomb-
ningen i Stockholm. MSB och polisen bedömde att interreligiösa kontakter och manifestatio-
ner är viktiga för att hålla samman ett drabbat lokalsamhälle eller en drabbad nation. 

II:4 Remissyttranden 
SST har yttrat sig över följande: 
Statliga utredningar 

• Några begravningsfrågor, SOU 2009:79 
• Skolgång för alla barn, SOU 2010:5 
• Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning för ideella föreningar och re-

gistrerade trossamfund som upprättar årsbokslut, Bokföringsnämnden 
• Fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer, PM från Miljödepartementet 

 
Ärende från Kulturdepartementet 

• Ansökan av Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige om avgiftshjälp 
 
Ärenden från Kammarkollegiet 

• Ansökan om vigselrätt för Islamiska Shia Samfunden i Sverige 
• Ansökan om vigselrätt för Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige 
• Ansökan om vigselrätt för Stiftelsen Örebro Moské 
• Ansökan om vigselrätt för Humanisterna 
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II:5 Kontakter med andra myndigheter och organisationer 
Under året har kontakten med regeringskansliet, andra myndigheter och olika organisationer 
ökat. SST:s roll som expertmyndighet när det gäller religions- och trossamfundsfrågor har 
accentuerats. Utöver att avge remissyttranden som angivits i II:4 så har myndigheten besvarat 
ett flertal skriftliga och muntliga frågor rörande ämnen och problem som relaterar till statsbi-
dragsberättigade trossamfund eller kring religion som samhällsfenomen.  
 
SST har också ingått i ett antal organiserade grupper: 

• SST:s generalsekreterare är ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfun-
den.  

• SST:s generalsekreterare representerar trossamfunden i Rikskommittén Sveriges Na-
tionaldag.  

• SST:s generalsekreterare ingår i Ungdomsstyrelsens myndighetsnätverk för att mot-
verka tvångsäktenskap.  

• Bitr sekreteraren ingår i Statistiska centralbyråns referensgrupp i projektet om att ta 
fram statistik om det civila samhället.  

II:6 Jämställdhets-, mångfalds-, barn- och internationellt perspektiv 
Enligt förordningen för SST, SFS 2009:753, skall myndigheten integrera ett jämställdhets-, 
mångfalds-, och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbe-
te. 
 
I propositionen Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m., prop 
1998/99:124 anger regeringen flera motiv för att staten skall stödja trossamfund: Trossamfund 
är generellt sett samhällsnyttiga organisationer som medverkar i den ständigt pågående norm-
bildningsprocessen och denna process är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grund-
läggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Vidare framhålls att enligt regeringsformen 
är det en uppgift för det allmänna att främja bl.a. religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget samfundsliv. Skälen för regeringens bedömning utvecklas vidare på sid 
60 – 61 i propositionen. 
 
SST:s speciella område är naturligtvis respekt och tolerans där religiös mångfald tillvaratas. I 
den utredning (Statens stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan, Ds 1999:12) som ligger 
till grund för bidragssystemet konstateras på sid 38 att ”alla trossamfund i Sverige vid sidan 
av Svenska kyrkan får betraktas som religiösa minoriteter eftersom inte något samfund betjä-
nar mer än två procent av Sveriges befolkning och att de tillsammans inte betjänar mycket 
mer än tio procent av befolkningen.” SST ger idag bidrag till 40 trossamfund som på olika 
sätt är representerade i SST – några genom samarbetsorganisationerna IS och OÖKER. Denna 
bredd är unik och mötet i SST:s organ ger grund för förståelse och respekt för den religiösa 
mångfalden. I flera sammanhang, särskilt bland invandrarnas trossamfund, sammanfaller den 
religiösa mångfalden även med etnisk, kulturell och språklig mångfald. SST:s struktur är allt-
så i sig i linje med målen i instruktionen. 
 
Jämställdheten mellan kvinnor och män som under senare år särskilt uppmärksammats i den 
svenska debatten har i flera trossamfund en speciell dimension. Rollen mellan kvinnor och 
män definieras i tusenåriga heliga skrifter. Frågorna är aktuella i dagens trossamfund och en 
strävan efter respekt mellan könen är framträdande. 
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De ovan nämnda perspektiven framhålls i förordningen och bl.a. har Rådets sammanträden 
präglats av ämnen kring dessa teman, se punkt II:2. 

II:7 Kulturpolitiska prioriteringar 
I regleringsbrevet för SST redovisas regeringens kulturpolitiska prioriteringar som är barns 
och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare. 
 
SST fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att följa upp trossamfundens användning av 
beviljade statsbidrag under de senaste åren. I redovisningen, avlämnad till regeringen under 
januari 2009 diskuteras på sid 11 grunden för statsbidrag och statens syn på trossamfunden. I 
en av punkterna framhålls samfundens arbete som kulturbärare i det mångkulturella samhäl-
let. 
 
Från SST:s perspektiv kan konstateras att verksamhet för barn och unga har en framträdande 
plats i ett flertal av samfunden. 
 
Också trossamfunden utanför Svenska kyrkan har ansvar för en viss del av kulturarvet bl.a. i 
byggnader för religiös verksamhet. Det mycket begränsade statliga stödet för dessa byggnader 
kan inge oro. 
 
Anställda präster/pastorer/rabbiner/imamer och andra religiösa ledare bör betraktas som kul-
turarbetare/kulturskapare och därmed kunna prioriteras. 
 
Den största delen av bidragen från SST går till församlingarnas kostnader för lokaler och per-
sonal och överensstämmer i hög grad med regeringens prioriteringar. 

II:8 Fördelning av bidragen 
Riksdagen har beslutat om ett anslag för stöd till trossamfunden på 50.232.000 kr. Detta 
framgår även av regeringens regleringsbrev beslutat 2009-12-17. Enligt ändring av re-
gleringsbrev per 2010-06-23 uppgår anslaget att fördela som stöd till trossamfund till 
48.167.000 kr. Regeringsbeslutet innebar en omdisponering till Skatteverket med 2.065.000 
kr motsvarande statens kostnader för att finansiera hjälpen med uppbörd av kyrkoavgift inom 
de ”SST-samfund” där avgiften är aktuell. 
Vidare skulle vid fördelningen av anslaget minst 6.000.000 kr användas för verksamhetsbi-
drag och minst 2.500.000 kr för projektbidrag. 
 
SST beslutar om fördelningen mellan bidragsmottagarna och har 2010 beslutat att fördela 
anslaget enligt följande redovisning: 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
39.085.000 kr 6.300.000 kr 2.782.000 kr 

 
Under året har följande tidigare beviljade bidrag kunnat utbetalas: 
 
Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 

39.067.000 kr 6.350.000 kr 3.013.000 kr 
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II:8:1 Organisationsbidrag  
Totalt fanns anslag på 39.139.000 kr att fördela. Årets anslag var 39.085.000 vilket SST 
beslutat fördela. Från 2009 har 54.000 kr överförts till 2010. Bidraget till Estnisk ortodoxa 
kyrkan – 18.000 kr - har inte kunnat betalas ut. 72.000 kr har därmed förts över till 2011 för 
ny fördelning. 
 
I nedanstående tabell har organisationsbidraget minskats med statens kostnader för uppbörden 
av kyrkoavgift för de samfund som får statens hjälp med denna uppbörd.  
 
Beslutad fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden och per bidragsgrundande 
person (betjänad) 
 

 
Trossamfund 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

År 2010 År 
2010 

År 2009 År 
2009 

År 2008 År 
2008 

Frälsningsarmén * 1.065.000 61.20 1.102.000 56.50 1.122.000 54.02 
Metodistkyrkan * 384.000 58.60 394.000 57.30 403.000 56.31 
Evangeliska Frikyrkan * 2.522.000 51.30 2.510.000 51.10 2.499.000 49.29 
Pingströrelsen * 6.485.000 53.40 6.497.000 53.20 6.512.000 53.41 
Sjundedags Adv.samf 242.000 62.50 250.000 60.90 257.000 60.80 
Sv Alliansmissionen * 1.189.000 51.00 1.182.000 52.50 1.188.000 51.53 
Sv Baptistsamfundet * 1.561.000 53.40 1.563.000 55.50 1.583.000 57.57 
Sv Missionskyrkan * 6.259.000 54.00 6.345.000 53.60 6.426.000 52.37 
ELM-Bibeltrogna Vänner 202.000 63.80 210.000 65.40 219.000 67.55 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2.334.000 52.90 2.321.000 53.20 2.315.000 51.16 
Estniska Ev-luth kyrkan 196.000 39.70 178.000 36.10 157.000 30.19 
Lettiska Ev-luth kyrkan 100.000 49.20 97.000 50.20 96.000 49.36 
Ungerska Prot kyrkan 199.000 37.00 208.000 38.30 219.000 39.92 
Danska kyrkan 45.000 - 45.000 - 45.000 - 
Norska kyrkan 435.000 - 435.000 - 435.000 - 
Isländska kyrkan 20.000 - 20.000 - 20.000 - 
Anglikanska kyrkan 177.000 59.20 181.000 60.40 186.000 62.00 
Rom-Katolska kyrkan * 3.997.000 44.40 4.200.000 48.40 4.478.000 53.32 
OÖKER       
- Bulgarisk ort kyrkan 16.000 - 20.000 25.00 25.000 31.25 
- Estniska ort kyrkan 18.000 - 22.000 - 28.000 30.43 
- Finska ort kyrkan 63.000 42.10 65.000 43.10 71.000 47.33 
- Grekisk ort kyrkan 649.000 37.10 649.000 37.10 650.000 37.14 
- Makedonisk ort kyrkan 334.000 55.70 337.000 56.10 340.000 56.67 
- Rumänska ort kyrkan 327.000 53.50 326.000 53.30 325.000 54.25 
- Ryska ort kyrkan 122.000 81.40 132.000 88.20 145.000 96.67 
- Serbisk ort kyrkan 1.316.000 50.00 1.288.000 49.90 1.264.000 49.38 
- Svenska ort prosteriet 117.000 55.40 118.000 56.10 119.000 56.83 
- Armenisk ap kyrkan 114.000 57.00 115.000 57.70 118.000 55.53 
- Eritreanska ort kyrk 80.000 30.50 65.000 27.40 50.000 23.70 
- Etiopisk ort kyrkan 178.000 59.00 182.000 58.60 186.000 59.90 
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Trossamfund 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

År 2010 År 
2010 

År 2009 År 
2009 

År 2008 År 
2008 

- Koptisk ort kyrkan 92.000 55.70 93.000 57.10 94.000 58.75 
- Syrisk ort kyrkan 1.803.000 44.40 1.703.000 45.80 1.630.000 42.71 
- Österns ass kyrka 280.000 50.90 275.000 49.40 269.000 51.29 
Judiska Centralrådet 529.000 55.80 533.000 56.90 540.000 57.66 
Isl samarbetsrådet  50.90  50.80 133.000 50.09 
- Förenade Isl församl 1.571.000  1.771.000  1.627.000  
- Isl kulturcenterun. 846.000  724.000  748.000  
- Sv Muslimska Förb 1.409.000  2.030.000  2.073.000  
- Svenska Isl Församl 586.000  557.000  428.000  
- Isl Shia Samfunden 300.000  213.000 (33.70)   
- Bosniska Islamiska Samf 677.000      
Sv Buddh. Samarbetsråd 246.000 41.20 227.000 42.20 211.000 47.13 
Totalt 39.085.000 53.70 39.183.000 51.30 39.236.000 51.36 
 
* Trossamfundet har fått statlig hjälp med uppbörd av kyrkoavgift och organisationsbidraget 
har minskats med statens kostnader för finansiering av uppbörden. 
 
Bidraget per betjänad varierar mellan trossamfunden. Den fördelningsmodell som tillämpats 
sedan år 2000 innebär att bidragen per betjänad kommer att bli mer jämn. Utgångspunkten för 
modellen är de utredningar som legat till grund för statens stöd till trossamfund fr.o.m. år 
2000. 
 
Antal församlingar inom respektive trossamfund som fått organisationsbidrag 
 
 
Trossamfund 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 
Frälsningsarmén 33 118 33 140 11 155 
Metodistkyrkan 3 55 5 55 5 55 
Evangeliska Frikyrkan 56 309 50 309 52 314 
Pingströrelsen 33 477 41 473 33 479 
Sjundedags Adv.samfundet 11 39 12 39 13 40 
Svenska Alliansmissionen 15 180 16 184 16 190 
Svenska Baptistsamfundet 44 212 50 215 33 217 
Svenska Missionskyrkan 131 679 139 686 137 697 
ELM-Bibeltrogna Vänner 25 50 25 50 29 56 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 166 380 74 389 123 404 
Estniska Ev-lutherska kyrkan 7 7 7 7 7 7 
Lettiska Ev-lutherska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Ungerska Prot kyrkan 1 1 1 1 1 1 
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Trossamfund 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 
Danska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Norska kyrkan 2 2 2 2 2 2 
Isländska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Anglikanska kyrkan 2 2 2 2 2 2 
Romersk-Katolska kyrkan 43 43 43 43 42 42 
OÖKER       
- Bulgarisk ortodoxa kyrkan 1 2 1 1 1 1 
- Estniska ortodoxa kyrkan 0 - 0 - 0 - 
- Finska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Grekisk ortodoxa kyrkan 4 4 4 4 4 4 
- Makedonisk ortodoxa kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Rumänska ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 3 3 
- Ryska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Serbisk ortodoxa kyrkan 8 9 8 9 9 9 
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 2 2 2 2 2 
- Armenisk apostoliska kyrkan 3 3 3 3 3 4 
- Eritreanska ort kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Etiopisk ortodoxa kyrkan 1 4 1 1 1 1 
- Koptisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Syrisk ortodoxa kyrkan 37 37 37 39 34 34 
- Österns assyriska kyrka 6 6 6 6 6 6 
Judiska Centralrådet 4 4 4 4 4 4 
Islamiska samarbetsrådet     1 1 
- Förenade Islamiska församl 35 38 36 42 32 32 
- Isl. kulturcenterunionen 14 14 14 14 14 17 
- Sveriges Muslimska Förbund 36 36 52 57 52 52 
- Sv Islamiska Församlingarna 17 19 15 15 10 11 
- Isl Shia Samfunden 5 25 4 21 - - 
- Bosniska Islamiska Samf 24 24     
Sv Buddh. Samarbetsråd 12 12 12 12 10 12 
Totalt 794 2.806 712 2.838 702 2.864 
 
Av totalt 2.806 församlingar har 794 fått organisationsbidrag. Andelen församlingar som får 
bidrag varierar mellan trossamfunden. Inom vissa trossamfund får så gott som samtliga för-
samlingar bidrag medan andra trossamfund prioriterar vid fördelningen av bidraget.  

II:8:2 Verksamhetsbidrag 
Anslaget för verksamhetsbidrag har fördelats enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 1.200.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 5.100.000 kr 
Summa 6.300.000 kr 
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II:8:2.1 Teologisk utbildning 
Bidraget till teologisk utbildning 1.200.000 kr har SST beslutat fördela mellan de bidragsbe-
rättigade utbildningsinstitutionerna enligt följande: 
 
Teologisk institution Summa 

bidrag 
Antal 

helårs-
studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 
År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 

Johannelunds teolo-
giska högskola 

210.000 20,5 195.000 20,4 241.000 32,9 

Korteboskolan 
 

553.000 53,5 531.000 54,5 458.000 56,6 

Metodistkyrkans 
Nordiska Teol Sem * 

10.000 1,5 57.000 6,8 85.000 7,5 

Prästseminariet i 
Sthlms katolska stift 

124.000 6,0 114.000 4,7 122.000 7,5 

Teologiska Hög-
skolan, Stockholm 

113.000 10,0 101.000 9,0 53.000 4 

Örebro Teologiska 
Högskola 

190.000 18,3 202.000 21,2 241.000 33 

Summa 
 

1.200.000 109,8 1.200.000 116,6 1.200.000 141,5 

* Seminariet är under avveckling 
 
II:8:2:2 Andlig vård inom sjukvården 
SST har fördelat 5.100.000 kr av verksamhetsbidraget för andlig vård inom sjukvården. Av 
tidigare reserverade medel (50.600 kr) har 50.000 kr fördelats under året. Totalt har SST alltså 
beslutat fördela 5.150.000 kr. 600 kr har förts över till 2011 för ny fördelning. 
 
Bidrag Summa bidrag Summa bidrag Summa bidrag 

År 2010 År 2009 År 2008 
Kostnadsbidrag för sjukhus-
pastorer 

3.476.000 3.586.000 3.603.000 

Sveriges Frikyrkosamråd 
(FSR) 

1.324.000 1.344.000 1.387.000 

Projekt med Judiska försam-
lingen, Stockholm 

- 30.000 38.000 

Islamisk verksamhet för and-
lig vård inom sjukvården 

350.000 350.000 260.000 

Summa 5.150.000 5.310.000 5.288.000 
 
Kostnadsbidrag har under år 2010 lämnats till totalt 49 pastors-/prästtjänster, samt ordenssyst-
rar inom den del av Sjukhuskyrkan som är relaterad till de statsbidragsberättigade trossam-
funden. Bidraget per heltidstjänst har varierat mellan 25 600 och 140 000 kr. 
 
Den muslimska delen av den andliga vården i sjukvården har sammantaget fyra tjänster på 
deltid. På Skaraborgs sjukhus i Skövde finns sen år 2006 en sjukhusimamtjänst etablerad. Den 
är numera på 25 % av heltid. I Stockholm, Göteborg och Örebro har man valt en något annor-
lunda modell, vilket innebär att det finns en koordinatörstjänst på 25 % av heltid på vardera 
orten. Dessa tillkom i halvårsskiftet 2008. Koordinatorns uppgift är främst att vara kontakt-
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länk till sjukhusen i respektive sjukvårdsområde och ansvara för aktuella listor över särskilt 
utsedda personer från de olika muslimska församlingarna som kan kallas in till sjukhusen till 
stöd för patienter och anhöriga. Den 25 % sjukhusimamtjänsten i Skövde har täckts till cirka 
50 % av statliga bidrag, medan de tre koordinatörstjänsterna i stort sett har full kostnadstäck-
ning genom det statliga bidraget.  
I början av år 2010 inkom den Judiska Församlingen med en slutrapport för ett projekt gäl-
lande judisk själavård på sjukhusen i Stockholmsområdet. Projektet pågick under två år och 
avslutades i december 2009. Den Judiska församlingen fortsätter arbete inom den andliga 
vården i sjukvården, men arbetet kan hänföras till ordinarie arbete inom församlingens ramar. 
Bidraget till Sveriges Frikyrkosamråd gäller verksamhetssamordning av andlig vård i hälso- 
och sjukvården för alla de trossamfund som är statsbidragsberättigade och verksamma inom 
området, samt utbildning av personal. 

II:8:3 Projektbidrag 
Anslaget för projektbidrag har fördelats enligt följande: 
Lokalbidrag 2.127.000 kr 
Etableringsbidrag 615.000 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 40.000 kr 
Summa 2.782.000 kr 
 
II:8:3:1 Lokalbidrag 
SST har av årets anslag avsatt 2.127.000 kr för bidrag till handikappanpassning av lokaler. 
Av tidigare avsatta medel har 1.000 kr överförts till 2010. Dessutom har under året återbetalda 
medel och reduktioner på 314.000 kr kunnat fördelas. Totalt har alltså 2.442.000 kr funnits 
tillgängliga för fördelning. SST har beslutat fördela 2.418.000 kr. 24.000 kr har överförts till 
2011. 
38 projekt har beviljats bidrag. 
 
Fördelning av lokalbidrag 
 

 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 
Frälsningsarmén - - 100.000 1 60.000 1 
Evangeliska Frikyrkan - - 100.000 1 369.000 5 
Pingströrelsen 1.183.000 18 286.000 6 604.000 7 
Sjundedags Adv.samf - - 80.000 1 - - 
Svenska Alliansmissionen 34.000 1 103.000 2 - - 
Svenska Baptistsamfundet 10.000 1 100.000 1 - - 
Svenska Missionskyrkan 785.000 10 711.000 9 1.068.000 14 
Gemensamma församl 173.000 5 143.000 3 79.000 3 
ELM-Bibeltrogna Vänner - - 37.000 1 - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 100.000 1 447.000 5 118.000 3 
Romersk-Katolska kyrkan 133.000 2 160.000 2 100.000 1 
Syrisk ortodoxa kyrkan - - - - 100.000 1 
Förenade Isl församl - - 90.000 1 - - 
Sv Buddh Samarbetsråd - - - - 100.000 1 
Totalt 2.418.000 38 2.357.000 33 2.598.000 36 
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Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas lokalbidrag ut dels efter att projektet påbörjats 
och kostnaderna uppgått till 80% av bidraget, dels efter en slutredovisning. Det kan alltså gå 
en ganska lång tid mellan bidragsbeslutet och utbetalning av bidrag. 
 
Utbetalning av lokalbidrag 
 

 
Trossamfund 

Utbetala-
de bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Utbeta-
lade 

bidrag 
bevilja-
de före 
sekel-
skiftet 

Utbetala-
de bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Utbeta-
lade 

bidrag 
bevilja-
de före 
sekel-
skiftet 

Utbetala-
de bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Utbe-
talade 
bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 
2008 

Frälsningsarmén 100.000 - - - - - 
Metodistkyrkan - - 97.000 - 20.000 - 
Evangeliska Frikyrkan 99.000 - 120.000 - 230.000 - 
Pingströrelsen 541.200 - 320.000 - 583.700 - 
Sjundedags Adv.samf - - - - 7.000 - 
Sv Alliansmissionen 126.000 - 11.000 - 20.000 - 
Sv Baptistsamfundet - - 100.000 - 27.000 - 
Sv Missionskyrkan 833.900 - 626.000 - 757.300 - 
Gemensamma församl 228.700 - - - 205.800 - 
ELM-Bibeltr Vänner - - 37.000 - - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 322.000 - 90.000 - 107.200 - 
Rom-Katolska kyrkan 136.200 - 160.000 - - - 
Finska ortodoxa kyrkan - - - - 100.000 - 
Makedonisk ort kyrkan - - - - - 27.200 
Syrisk ortodoxa kyrkan 20.000 - 80.000 - - - 
Förenade Isl församl - - 23.200 - - - 
Sv Muslimska Förbund - - - - 46.600 - 
Sv Buddh Samarbetsråd - - 100.000 - - - 
Totalt 2.407.000 - 1.764.200 - 2.104.600 27.200 
 
 
Beviljade lokalbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

 
Trossamfund 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 
År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 

Frälsningsarmén 60.000 - 160.000 - 60.000 - 
Metodistkyrkan - - - - 97.000 - 
Evangeliska Frikyrkan 120.000 - 219.000 - 239.000 - 
Pingströrelsen 839.400 - 415.600 - 449.600 - 
Sjundedags Advsamf 3.000 - 3.000 - 18.000 - 
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Trossamfund 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 
År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 

Sv Alliansmissionen - - 92.000 - - - 
Sv Baptistsamfundet 10.000 - - - 10.000 - 
Sv Missionskyrkan 787.800 - 904.700 - 819.700 - 
Gemensamma församl 132.000 - 188.000 - 45.000 - 
Ev Fosterlands-Stift. 120.000 - 370.000 - 13.000 - 
Anglikanska kyrkan 100.000 - 100.000 - 100.000 - 
Rom-Katolska kyrkan 106.600 - 110.000 - 110.000 - 
Syrisk ortodoxa kyrkan - - 20.000 - 100.000 - 
Förenade Isl församl 66.800 - 66.800 - - - 
Sv Muslimska Förbund - 29.400 - 29.400 - 29.400 
Sv Buddh Samarbetsråd - - - - 100.000 - 
Totalt 2.345.600 29.400 2.649.100 29.400 2.161.300 29.400 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2011. 
 
II:8:3:2 Etableringsbidrag 
SST har avsatt 615.000 kr av anslaget 2010 för etableringsbidrag. Från föregående år har 
35.000 kr funnits tillgängliga för fördelning. Totalt har SST beslutat fördela 600.000 kr. 
50.000 kr har överförts till 2011. 
 
Fördelning av etableringsbidrag 
 

 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 
Evangeliska Frikyrkan 50.000 2 50.000 2 70.000 3 
Sv Baptistsamfundet 25.000 1 - -   
Ev Fosterlands-Stiftelsen 25.000 1 - -   
Sjundedags Adv.samfundet - - - - 50.000 2 
Makedoniska ortodoxa kyrkan - - 40.000 1 40.000 1 
Ryska ortodoxa kyrkan - - - - 25.000 1 
Koptisk ortodoxa kyrkan 30.000 1 - - -  
Syrisk ortodoxa kyrkan - - 50.000 2 50.000 2 
Förenade Islamiska församl 100.000 4 150.000 6 125.000 5 
Sveriges Muslimska Förbund 105.000 6 95.000 5 25.000 1 
Svenska Islamiska församl 25.000 1 - - 50.000 2 
Islamiska Shia-Samfunden 200.000 18 127.000 17 140.000 12 
Sveriges Buddh. Sam.råd - - - - 25.000 1 
Bosniska Islamiska Samf 40.000 1 - - -  
Totalt 600.000 35 512.000 33 600.000 30 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas etableringsbidrag ut efter redovisning av havda 
kostnader för projektet. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning av 
bidrag. 
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Utbetalning av etableringsbidrag 
 

 
Trossamfund 

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

År 2010 År 2009 År 2008 
Evangeliska Frikyrkan 25.000 75.000 95.000 
Sjundedags Adv.samfundet 25.000 - - 
Svenska Alliansmissionen - - 25.000 
Sv Baptistsamfundet 25.000 - - 
Romersk-Katolska kyrkan 25.000 37.300 33.000 
Makedoniska ortodoxa kyrkan - 40.000 40.000 
Rumänska ortodoxa kyrkan - - - 
Ryska ortodoxa kyrkan - - 25.000 
Syrisk ortodoxa kyrkan 25.000 25.000 75.000 
Förenade Islamiska församl 100.000 161.400 138.000 
Sveriges Muslimska Förbund 105.000 111.100 15.000 
Svenska Islamiska församl 25.000 - 50.000 
Islamiska Shia-Samfunden 180.000 210.100 94.000 
Bosniska Islamiska Samf 40.000 - - 
Sveriges Buddhistiska Sam.råd - - 25.000 
Totalt 575.000 659.900 615.000 
 
 
Beviljade etableringsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

 
Trossamfund 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 
År 2010 År 2009 År 2008 

Evangeliska Frikyrkan 25.000 - 25.000 
Sjundedags Adventistsamfundet - 25.000 25.000 
Svenska Alliansmissionen - - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 25.000 - - 
Romersk-Katolska kyrkan - 25.000 62.000 
Koptisk ortodoxa kyrkan 30.000 - - 
Syrisk ortodoxa kyrkan - 25.000 - 
Förenade Islamiska församl 25.000 25.000 37.000 
Sveriges Muslimska Förbund - 8.900 25.000 
Islamiska Shia-Samfunden 40.000 20.000 103.000 
Bosniska Islamiska Samf 8.901 - - 
Totalt 153.901 128.900 277.000 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2011. 
 
II:8:3:3 Särskilt utbildningsbidrag 
SST har avsatt 40.000 kr för särskilt utbildningsbidrag av anslaget för 2010. 74.000 kr har 
överförts från 2009. Ett tidigare beviljat bidrag på 7.000 kr har avförts. Totalt har alltså 
121.000 kr kunnat disponeras. Under året har SST beslutat fördela 40.000 kr för 5 ansök-
ningar om särskilt utbildningsbidrag. 81.000 kr har överförts till 2011 för ny fördelning. 
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Fördelning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Trossamfund Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2009 År 2008 År 2008 
Ryska ortodoxa kyrkan - - - - 5.000 1 
Syrisk ortodoxa kyrkan - - 7.000 1 - - 
Judiska centralrådet - - - - 14.000 1 
Förenade Islamiska församl 24.000 3 7.000 1 7.000 1 
Sveriges Muslimska Förbund - - - - 14.000 2 
Bosniska Islamiska Samf 16.000 2 - - - - 
Kurs för funktionärer  - - 40.600 14 - - 
Totalt 40.000 5 54.600 16 40.000 5 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas det särskilda utbildningsbidraget ut efter redo-
visning av havda kostnader. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning 
av bidrag. 
 
Utbetalning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Trossamfund Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

År 2010 År 2009 År 2008 
Ryska ortodoxa kyrkan - - 5.000 
Syrisk ortodoxa kyrkan - 7.000 - 
Judiska centralrådet - - 14.000 
Förenade Islamiska församl 15.000 7.000 - 
Sveriges Muslimska Förbund - - 14.000 
Bosniska Islamiska Samf 16.000 - - 
Kurser för funktionärer - 40.600 - 
Totalt 31.000 54.600 33.000 
 
Beviljade särskilda utbildningsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

Trossamfund Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 
År 2010 År 2009 År 2008 

Syrisk ortodoxa kyrkan - 7.000 7.000 
Förenade Islamiska församl 16.000 7.000 7.000 
Totalt 16.000 14.000 14.000 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2011. 

II:9 Förvaltningskostnader 
SST redovisar förvaltningskostnaderna i tillämpliga delar per bidragsform på samma sätt som 
tidigare. En stor del av SST:s verksamhet kan inte direkt knytas till ett separat bidrag utan 
kostnaderna måste betecknas som allmänna och relaterade till flera av bidragen. En precise-
ring av SST:s uppdrag finns i inledningen av årsredovisningen, 3:e stycket. Fr.o.m. 2007 finns 



18(29) 
 

dessutom en ordinarie tjänst på 80 % kring samordning av trossamfundens krisberedskap. 
Kostnaderna för den tjänsten bedöms utgöra 17 % av de totala kostnaderna för förvaltningen 
vilket innebär 777.000 kr.  
SST har på samma sätt som föregående år fördelat övriga kostnader för förvaltningen enligt 
en nyckel som utgår från antalet ärenden behandlade i SST och dess beredningsgrupper speg-
lade av antalet paragrafer i protokollen.  
 
SST:s kostnader för förvaltningen fördelas efter den ovan beskrivna nyckeln enligt följande: 
 
 Kostnad Procentuell fördel-

ning 
Kostnad Kostnad 

År 2010 År 2010 År 2009 År 2008 
Allmänt * 1.859.000 49 1.774.000 2.859.000 
Organisationsbidrag 721.000 19 828.000 945.000 
Verksamhetsbidrag 417.000 11 631.000 534.000 
Projektbidrag 797.000 21 709.000 903.000 
Krisberedskapssamordning 777.000  808.000  
Totalt 4.571.000 100 4.750.000 5.241.000 
 
* Rubriken Allmänt inkluderade krisberedskapssamordning under år 2008. 
 
Kostnaderna för SST:s förvaltning uppgår till 4.571.000 kr. Dessutom anslagsavräknades 
135.000 kr av tidigare ej anslagsavräknad semesterlöneskuld. Anslagstilldelningen för 2010 är 
4.884.000 kr och avräknat anslag under 2010 blev 4.705.000 kr. 
Tidigare anslagsöverskridande innebär att anslaget reducerats med 343.000 kr. Tillgängligt 
anslag är därmed 4.541.000 kr, vilket inte täcker de utgifter som ska belasta förvaltningsan-
slaget för 2010,  4.705.000 kr. En anslagskredit har beviljats på 200.000 kr vilket täcker an-
slagsöverskridandet på 164.000 kr. 
 
Kompetensförsörjning 
Målet för SST:s kompetensförsörjning är att medarbetarna skall få en relevant kompetensut-
veckling. SST är en av de minsta myndigheterna. Antalet årsarbetskrafter inom SST är totalt 
3,88 fördelade på fem personer. Det låga antalet anställda och att tre av fem personer går i 
pension under 2010 – 2011 gör att frågorna kring kompetensförsörjning och personalbyten får 
en speciell karaktär. 2010 har en ny generalsekreterare och en assistent på 25 % påbörjat sina 
tjänster. 
Under hösten har personalen gjort studieresa till Bryssel och mött institutioner i och kring EU; 
parlamentet, den svenska representationen, CEC-SCS, COMECE, NBV och FEMYSO. 

II:10 Kompletterande finansieringskällor 
Enligt regleringsbrevet kan SST söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ända-
mål. 2005 fick SST bidrag från Justitiedepartementet som ersättning för arbete med dialog 
med de i SST representerade trossamfunden om samhällets grundläggande värderingar, 
Ju2005/6103/IM. Uppdraget har slutredovisats 21 december 2006. Av bidraget återstår 74.000 
kr som beräknas tas i anspråk under 2011. 
De två anslag SST disponerar uppgår till 53.051.000 kr.  Bidraget på 74.000 kr uppgår alltså 
till 0,1 % av de totala intäkterna. 
SST har inte erhållit några ytterligare bidrag eller sponsormedel. 
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III Finansiell redovisning 
 

III:1 RESULTATRÄKNING     
(tkr) Not 2010   2009 
     
Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag 1 4 570  4 668 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 0  2 
Intäkter av bidrag  0  77 
Finansiella intäkter 3 1  3 

Summa  4 571  4 750 
     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 4 -3 220  -3 494 
Kostnader för lokaler  -285  -278 
Övriga driftkostnader  -1 066  -978 

Summa  -4 571  -4 750 
     

Verksamhetsutfall  0  0 
     
     

Transfereringar     
Medel som erhållits från statsbudgeten för 
finansiering av bidrag  48 430  48 117 
Lämnade bidrag  -48 430  -48 117 

Saldo  0  0 
     
Årets kapitalförändring  0  0 
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III:2 BALANSRÄKNING     
(tkr) Not 2010-12-31   2009-12-31 
TILLGÅNGAR     

Fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter 5 5  26 

Summa  5  26 
     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 6 21  84 

Summa  21  84 
     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 7 2 039  2 347 

Summa  2 039  2 347 
     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  362  77 

Summa  362  77 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  2 428  2 534 
     

KAPITAL OCH SKULDER     

Avsättningar     
Övriga avsättningar 8 32  0 

Summa  32  0 
     

Skulder m.m.     
Skulder till andra myndigheter  161  144 
Leverantörsskulder  36  12 
Övriga skulder  54  51 

Summa  252  207 
     

Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 9 265  447 
Oförbrukade bidrag 10 1 879  1 879 

Summa  2 144  2 327 
     
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  2 428  2 534 
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III:3 ANSLAGSREDOVISNING 
        
Redovisning mot anslag 
        

Anslag   Ing. över- Årets till- Omdispo- Totalt Utgifter Utgående 
(tkr)  förings- delning nerade disponi-  över- 
  belopp enl. regl. anslags- belt  förings- 
   brev belopp belopp  belopp 
  Not       

      

        
Uo 17 9:1 Ramanslag        
Nämnden för statligt 
stöd till trossamfund 
(ram)        
ap.1  11 -343 4 884 0 4 541 -4 705 -164 
        
Uo 17 9:2 Ramanslag        
Stöd till trossamfund        
ap.1  12 1 278 50 232 -2 065 49 445 -48 430 1 016 
        
    935 55 116 -2 065 53 986 -53 135 851 
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III:4 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER  
      
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd    
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.     
      

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     
      

Redovisningsprinciper     
      
Tillämpade redovisningsprinciper     
Nämnden för statligt stöd till trossamfunds bokföring följer god redovisningssed och förordningen  
(2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.   
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och   
budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.     
      
Efter brytdagen har fakturor överstigande 5 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  
      
Kostnadsmässig anslagsavräkning     
      
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget   
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 204 tkr, har år 2010 minskat med 135 tkr. 
      

Värderingsprinciper     
      
Anläggningstillgångar      
Som anläggningstillgång redovisas tillgång som är avsedd för stadigvarande    
bruk eller innehav och som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en     
beräknad livslängd som uppgår till minst tre år.     
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.     
Avskrivning sker från den månad tillgången tas i bruk.     
Bärbara datorer kostnadsförs direkt.     
      
Tillämpade avskrivningstider      
      
3 år Immateriella anläggningstillgångar     
 Datorer och kringutrustning     
      
5 år Maskiner och andra tekniska anläggningar     
 Förbättringsutgifter     
 Övriga inventarier, möbler     
      
Omsättningstillgångar     
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning    
beräknas bli betalda.      
      
Skulder      
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.     
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Anställdas sjukfrånvaro     

      
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet  
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer.  
      
Ersättningar och andra förmåner     
      
Nämndledamöter / andra styrelseuppdrag        
        Ersättning  
Helena Benaouda, suppleant   5 700 kr  
      
Mahmoud Aldebe, ledamot    5 700 kr  
      
Thomas Bab, ledamot   2 375 kr  
Judiska Församlingens Serviceaktiebolag     
      
Pavlos Menevissouglou, ledamot   3 800 kr  
      
Agneta Conden Knutsson, suppleant    -  
      
Lola Cedergren, suppleant    1 900 kr  
      
Peter Lindskog, Ledamot    -  
      
Michel Louis, suppleant   475 kr  
      
Charlotte Byström, ledamot   20 000 kr  
Stiftsgården Marielund AB, Hanazacka AB                     
      
Elisabeth Celaya, suppleant    -  
      
Ulla Marie Gunner, ledamot    950 kr  
      
Pontus Engström, suppleant    -  
Eldsjäl Fond AB, SMF Hotell och Pensionat AB     
      
Anders Aspegren; Ledamot    -  
      
Karin Wiborn, ledamot   4 275 kr  
      
Knut Bertil Nyström, suppleant   950 kr  
      
Trudy Fredriksson, ledamot   2 375 kr  
      
Elisabeth Beckman, suppleant    -  
Frälsningsarméns Förlag AB, Sally Ann Sverige AB     

      
Sven Holmström     -  
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Noter   

(tkr)    
    

Resultaträkning    

      2010   2009 
      

Not 1 Intäkter av anslag    
  Intäkter av anslag 4 570  4 668 
  Summa 4 570  4 668 
     
  Summa "Intäkter av anslag" (4 570 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (4 705 tkr) på  
  anslaget Uo 17 9:1. Skillnaden (135 tkr) beror på minskning av 
  semesterlöneskuld som intjänats före år 2009 (-135 tkr). Denna post har belastat  
  anslaget, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen. 
    

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar    
  Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 0  2 
  Summa 0  2 
      
Not 3 Finansiella intäkter    
  Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 1  3 
  Summa 1  3 
      

Not 4 Kostnader för personal    

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 2 071  1 900 

  Övriga kostnader för personal 1 148  1 594 
  Summa 3 220  3 494 
      
    

Balansräkning    
      2010-12-31   2009-12-31 
      
Not 5 Fordringar hos andra myndigheter    
  Fordran ingående mervärdesskatt 5  26 
  Summa 5  26 
      
Not 6 Förutbetalda kostnader     
  Förutbetalda hyreskostnader* 0  63 
  Övriga förutbetalda kostnader 21  21 
  Summa 21  84 
      
  *Hyresfakturan avseende första kvartalet    
  ankom myndigheten efter årsskiftet 2011.    
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      2010-12-31   2009-12-31 
Not 7 Avräkning med statsverket    
  Anslag i icke räntebärande flöde    
  Redovisat mot anslag  48 430  48 117 
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som beta-

lats till icke räntebärande flöde  -48 430  -48 117 
  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande 

flöde 0  0 
      
  Anslag i räntebärande flöde    
  Ingående balans 343  39 
  Redovisat mot anslag  4 705  5 092 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -4 884  -5 062 
  Återbetalning av anslagsmedel  0  274 
  

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 164  343 
      
  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 

har redovisats mot anslag    
  Ingående balans  204  354 
  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsre-

geln  -135  -151 
  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 

har redovisats mot anslag 69  204 
      
  

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i 
Riksbanken    

  Ingående balans 1 800  1 806 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  8  42 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -48 432  -48 164 
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  48 430  48 117 
  Övriga fordringar på statens centralkonto i Riks-

banken 1 806  1 800 
      
  Summa Avräkning med statsverket 2 039  2 347 
      
Not 8 Övriga avsättningar    
  Kompetensväxlings- och kompetensutvecklings-

åtgärder    
  Ingående balans* 60  0 
  Årets förändring -28  0 
  Summa 32  0 
      
  *Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassi-

ficerats   
  år 2010 enligt ESVs handledning för personalkostnader. Dessa medel redovisades   
  tidigare som upplupna kostnader.   
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      2010-12-31   2009-12-31 
      
Not 9 Upplupna kostnader    

  
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala 
avgifter 117  226 

  Övriga upplupna kostnader* 147  221 
  Summa 265  447 
      
  Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerat och redovisas  
  som avsättningar år 2010 enligt ESVs handledning för personalkostnader.  
      
Not 10 Oförbrukade bidrag    
  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 1 879  1 879 
  Summa 1 879  1 879 
  varav för transfereringar 1 806  1 806 
      

Anslagsredovisning  
    
Not 11 Uo 17 9:1 ap.1 Ramanslag 
  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)  

  

Enligt regleringsbrevet disponerar Nämnden för statligt stöd till trossamfund en anslagskredit 
på 200 tkr. Under 2010 har Nämnden för statligt stöd till trossamfund utnyttjat 164 tkr av kre-
diten.  

  Anslaget är räntebärande.   
    
Not 12 Uo 17 9:2 ap.1 Ramanslag  
  Stöd till trossamfund (ram)  
  Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 507 tkr. Under 2010 
  har myndigheten ej utnyttjat krediten.   
    
  Enligt Regeringsbeslut 18 2010-06-23 Ku2010/581/KT är 2 065 tkr omdisponerat  
  till ap.2 Stöd till trossamfund.  

    
  Myndigheten får enligt regleringsbrev högst betala ut 25, 50 respektive 75 procent 
  före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.   
  Myndigheten har betalt ut 11 112 tkr, 23 023 tkr resp. 35 725 tkr av 48 167 tkr,   

    
  Av anslaget skall minst 6 000 tkr användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 tkr för  
  projektbidrag. Under 2010 har myndigheten beviljat 6 300 tkr till verksamhets-  
  bidrag och 2 782 tkr till projektbidrag. Utbetalningarna fördelas enligt 6 350 tkr till  
  verksamhetsbidrag samt 3 013 tkr till projektbidrag.  
    
  Myndigheten får disponera hela det ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3 % av 
  föregående års tilldelning 48 252 tkr enligt regleringsbrevet. 
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III:5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 
UPPGIFTER      

(tkr) 2010 2009 2008 2007 2006 
      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 75 150 150 150 150 
Utnyttjad 0 0 0 0 2 
      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  478 364 364 364 364 
Maximalt utnyttjad  191 237 168 117 45 
      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 1 3 36 9 4 
Räntekostnader 0 0 0 0 2 
      
Avgiftsintäkter      
Avgiftsintäkter som disponeras      
Beräknat belopp enligt regleringsbrev 0 0 0 0 0 
Avgiftsintäkter 0 2 0 0 0 
      
Anslagskredit      
Beviljad      
SST 17 9:1 ap.1 (2005-08 28:37) 200 350 142 473 200 
SST 17 9:2 ap.1 (2005-08 28:38) 1 507 1 507 1 507 1 507 1 453 
Utnyttjad      
SST 17 9:1 ap.1 164 343 39 318 272 
      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande 851 935 1 104 983 1 293 
varav intecknat 0 0 0 0 0 
      
Bemyndiganden Ej tillämpligt    
      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 4 4 4 4 4 
Medelantalet anställda (st) 5 5 5 5 5 
      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 143 1 188 1 307 1 217 1 028 
      
Kapitalförändring*      
Årets 0 0 -276 130 -7 
Balanserad 0 0 -352 -482 -475 
      
* Fr.o.m. år 2009 avräknas anslaget kostnadsmässigt och därför blir årets kapitalförändring +/- 0.  

Balanserad kapitalförändring från 2008 har reglerats i samband med övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning 

genom överföring till fordran (354 tkr) avseeende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag samt 

Uo 26 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning 274 tkr.    
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Sundbyberg 2011-02-17 
 
 
 
Mahmoud Aldebe Thomas Bab 
 
 
 
Elisabeth Beckman Charlotte Byström 
 
 
 
Trudy Fredriksson Ulla Marie Gunner  
 
 
 
Peter Lindskog Pavlos Menevissoglou 
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Utbetalda statsbidrag år 2010 
  Projektbidrag 
Församlingar inom Organisations-  Lokal- Etable- Särsk.utb- 
samfunden: bidrag bidrag ringsbidr. bidrag 
Frälsningsarmén 1.065.000 100.000 
Metodistkyrkan 384.000 
Evangeliska Frikyrkan 2.522.000 99.000 25.000 
Pingströrelsen 6.485.000 541.000 
Sjundedagsadventistsamfundet 242.000  25.000 
Svenska Alliansmission 1.189.000 126.000 
Svenska Baptistsamfundet 1.561.000  25.000 
Svenska Missionskyrkan 6.259.000 834.000  
Gemensamma församlingar  229.000 
ELM - Bibeltrogna Vänner   202.000 
Evang Fosterlands-Stift 2.334.000 322.000 
Estniska ev lutherska k:an 196.000 
Lettiska      "           " 100.000 
Ungerska protestant. k:an 199.000 
Danska kyrkan 45.000 
Norska kyrkan 435.000 
Isländska kyrkan 20.000 
Anglikanska kyrkan 177.000 
Romersk-katolska kyrkan 3.997.000 136.000 25.000 
Ortodoxa & österländska kyrkor 
-Bulgariska ortodoxa kyrkan 16.000 
-Finska              "      " 63.000 
-Grekisk            "      "  649.000 
-Makedoniska   "      " 334.000 
-Rumänska       "       "    327.000 
-Ryska              "       "    122.000 
-Serbiska          "       " 1.316.000 
-Svenska          "  prosteriet 117.000 
-Armeniska apostol kyrkan 114.000 
-Eritreanska ortodoxa kyrkan 80.000 
-Etiopiska        "        " 178.000 
-Koptiska         "        " 92.000 
-Syriska           "        " 1.803.000 20.000 25.000 
-Österns assyriska kyrka 280.000 
Judiska församlingar 529.000 
Islamiska församlingar 
-FIFS 1.571.000  100.000 15.000 
-IKUS 846.000 
-SMF 1.409.000  105.000 
-SIF 586.000  25.000 
-ISS 300.000  180.000 
-BIS 677.000  40.000 16.000 
Buddhistiska församlingar 246.000 
SUMMA 39.067.000 2.407.000 575.000 31.000 
Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag 
Teologiska institutioner  1.200.000 
Andlig vård inom sjukvården  5.150.000 


