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1. Direktören har ordet
Myndigheten för stöd till trossamfunds arbete 2021 präglades i stor utsträckning, precis som
2020 och samhället i stort, av coronapandemin. Pandemin har haft stor påverkan på
inriktningen på vårt arbete på flera sätt. Myndigheten har fortsatt arbeta med en krisgrupp med
representanter från trossamfunden för att informera om restriktioner och vidarebefordra
information mellan trossamfunden och andra statliga myndigheter. Trossamfunden har under
året varit aktiva i att föra ut information till sina medlemmar om vikten av att fler vaccinerar sig
och behoven av att följa regeringens och myndigheternas regler och rekommendationer. Vidare
fördelades ett extra pandemistöd till trossamfunden om 25 miljoner kronor.
Pandemin påverkade även myndighetens arbetsformer då anställda i stor utsträckning arbetade
hemifrån och de flesta interna och externa möten därför var digitala. Detta har inneburit att
färre fysiska besök har genomförts i olika delar av landet, vilket påverkar vår verksamhet negativt
eftersom kunskapen om lokala förhållanden för trossamfundslivet blir sämre även om de
digitala mötena till viss del kompenserat för bristen på fysiska möten.
Under slutet av 2021 påbörjades en förstudie för att digitalisera myndighetens bidragshantering
till trossamfunden. Idag sker en stor del av ansökningarna om statsbidrag analogt där handlingar
skickas in via den vanliga posten. En digitalisering av ansökningsprocessen bör effektivisera
myndighetens interna arbete med bidragsansökningar och även underlätta för trossamfund att
söka bidrag. Ambitionen är att ett digitalt ansökningssystem ska vara på plats till 2023.
Digitaliseringen av ansökningssystemet kommer med stor sannolikhet även få effekter på andra
digitala system på myndigheten.
Myndighetens kansli har ägnat stor kraft under 2021 till internt utvecklingsarbete. Regeringen
har aviserat att en proposition om ett nytt regelverk för bidragen till trossamfund ska komma
under första halvåret 2022. Myndigheten erfar att de kommande förändringarna kommer
innebära betydande förändringar i hur arbetet kommer att bedrivas på myndigheten då
uppdragen förändras och att myndigheten kommer växa, myndigheten har fått en förstärkning
av förvaltningsanslaget om tre miljoner kronor för 2022. För att vara förberedd på kommande
förändringar har myndigheten påbörjat ett arbete med att ta fram en ny modell för
verksamhetsstyrning och uppföljning som ska innebära att myndighetens arbete blir både mer
fokuserat och robust.
I syfte att förbereda sig på kommande förväntningar har myndighetens första jurist anställts. Ett
förändrat regelverk för statsbidrag samt ett allt större fokus på mänskliga rättigheter, som
religionsfrihet, innebär att myndigheten i ökad utsträckning behöver juridisk kompetens på
plats. Vidare har myndigheten arbetat med att ta fram en kommunikationsplan med syfte att
utveckla myndighetens kommunikationsförmåga. I början av årets togs en strategisk
kommunikationsplan fram av externa konsulter och under andra halvåret har en kommunikatör
arbetat halvtid med att sköta myndighetens kommunikation och att ta fram en praktisk
kommunikationsplan för myndigheten.
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Sammantaget har myndigheten ägnat ett stort fokus åt pandemi och utvecklingsfrågor under år
2021. Ambitionen är att myndigheten ska vara väl rustad när pandemin är över och ett nytt
regelverk för statsbidraget antas av Riksdagen.

2. Myndighetens uppdrag och inriktning
2.1. Instruktion
Enligt Myndigheten för stöd till trossamfunds instruktion ska myndigheten:
· Främja en dialog mellan staten och trossamfunden.
·Bidra med kunskap om trossamfundsfrågor.
· Pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och förordningen om
statsbidrag till trossamfund.
· Föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för
stödet.
· Ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör
trossamfund.
· Samordna frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning.
Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv
samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
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2.2. Myndighetens regeringsuppdrag
Under året hade myndigheten i uppdrag att:
· Utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade
trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade
trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på.
· Med stöd av myndighetens instruktion, i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av
genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter
och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.
· Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020. Redovisning till
Statskontoret 15 januari 2021.
· Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för
praktik 2019 och 2020. Redovisning till Statskontoret 15 januari 2021.
· Höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar. Redovisning till
Arbetsmarknadsdepartementet den 1 mars 2021. Detta uppdrag förnyades med
slutredovisning den 1 december 2022.
· Genomföra utbildningsinsatser för trossamfundsledare och andra personer med uppdrag
inom trossamfund i syfte att stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga
rättigheterna och för att samfunden ska kunna säkerställa att verksamheten utövas i enlighet
med samhällets grundläggande värderingar såsom de kommer till uttryck i grundlagen.
Redovisning till Kulturdepartementet senast den 1 mars 2022.
· Arbeta med att öka kunskapen om hedersrelaterade frågor kopplat till trossamfundens
verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra insatser för att öka kunskapen om
gällande lagstiftning och vid behov bidra till attitydförändring om könsstympning av flickor
och kvinnor, med fokus på religiösa ledare. Redovisning till Arbetsmarknadsdepartementet
senast den 28 september 2023.
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2.3. Verksamhetens inriktning
Myndighetens vision är att verka för att religionsfriheten i Sverige fortsätter att utvecklas på lika
och demokratiska villkor för alla i landet. Detta betyder ett Sverige där trossamfundens kunskap
kommer det offentliga till godo och där det offentliga finns som stöd till trossamfunden.
Myndigheten har ett brett uppdrag i relation till såväl trossamfunden som det offentliga.
Myndighetens uppdrag att stärka dialog och samverkan, bidra med kunskap och att handlägga
krisberedskapsfrågor bygger på en långsiktig relation till trossamfunden.
Myndighetens bidragsgivning inklusive dialogen med trossamfunden om förutsättningarna för
stödet utgör en ryggrad i verksamheten. Statsbidragen möjliggör en kontinuerlig dialog med
samtliga statsbidragsberättade trossamfund. Dialogen skapar i sin tur förutsättningar för
relationer till både det offentliga och till hela trossamfundssverige.
Kunskap står i centrum och myndigheten arbetar såväl för att bidra med kunskap om
trossamfund till det offentliga som att bidra med kunskap från det offentliga till trossamfunden.
Genom den långsiktiga relationen till trossamfunden i bidragsgivningen tillgängliggörs
trossamfunden som målgrupp för en rad andra aktörer och trossamfunden får genom
myndighetens roll möjlighet att ta plats både i det offentliga beslutsfattandet och i
frågeställningar som rör det civila samhället i stort.

2.4. Organisation
Myndigheten för stöd till trossamfund är en enrådighetsmyndighet och leds av en direktör.
Under perioden 1 januari till 17 januari var Helena Josefson vikarierande direktör. Isak Reichel
tillträdde som direktör den 18 januari. Myndigheten har under större delen av året haft elva
anställda medarbetare. I juni pensionerades en administratör som varit anställd på SST i över 20
år. En ny administratör har anställts och en kommunikatör har varit projektanställd på 50
procent den senare delen av året. Efter sommaren tillträdde en nyrekryterad chefsjurist på en
heltidstjänst.
Verksamhetsområdena internt på myndigheten är uppdelade i krisberedskap (ca. 2,5 åak),
bidragsfrågor inkl. andlig vård i sjukvården (ca. 2,5 åak), religiösa minoriteter (ca. 1,5 åak),
kunskapsuppdraget (ca. 2 åak) samt administration (ca 2,5 åak).
Myndighetens breda uppdrag lägger mycket ansvar på myndigheten att prioritera hur resurserna
bäst används och myndigheten arbetar både proaktivt och efterfrågestyrt mot olika
beslutsfattande nivåer i samhället. Myndigheten har inga interna stödfunktioner såsom IT eller
en administrativ chef.
Myndigheten ansvarar för Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund vars uppdrag är att
besluta om statsbidragsfrågor. Rådets uppdrag styrs av Förordning om statsbidrag till trossamfund
(SFS 1999:974 t.o.m. SFS 2918:1534) samt Förordning med instruktion för Myndigheten för stöd till
trossamfund (SFS 2017:104).
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Myndigheten ansvarar vidare för Rådet för samråd vars uppgift är att regelbundet samråda med
alla statsbidragsberättigade trossamfund om aktuella trossamfundsfrågor, gemensamma
utmaningar samt myndighetens verksamhet. Till detta råd inbjuds också vissa andra stora, men
icke statsbidragsberättigade trossamfund in, för allmän information och kunskapsöverföring.
Myndigheten utgör stödfunktion till två bidragsberättigade samverkansorgan, dels Ortodoxa och
österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) som samlar 17 av de ortodoxa kyrkorna i Sverige,
dels Islamiska samarbetsrådet (ISR) som under året samlat sju av de muslimska
riksorganisationerna. Vid slutet av året tog ISR ett beslut om att trossamfundet SIS inte längre
ska vara ett statsbidragsberättigat trossamfund på grund av att trossamfundet inte längre kan
anses tillräckligt stabilt.
Vidare finns på myndigheten trossamfundens krissamverkansgrupp som möts regelbundet och
vid behov i syfte att samverka i de kriser där trossamfundens kompetens och stöd behövs.
Under den innevarande mandatperioden sorterar myndigheten under Kulturdepartementet.
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3. Resultatredovisning
I detta kapitel redovisas och kommenteras myndighetens resultat i förhållande till myndighetens
instruktion, förordningar, regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag övergripande och
därefter för respektive grunduppdrag.
I myndighetens regleringsbrev för år 2021 framgår att:
· Myndigheten ska utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de
bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de
bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de
grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Detta redovisas i den sammanställda resultatredovisningens olika moment, särskilt i del 3.6,
samt i en särredovisning som presenterades 1 mars 2021 i en rapport kallad:
Samhällets grundläggande värderingar och trossamfunden (dnr 4.8/0293 (20)).
Ett speciellt regeringsuppdrag gällande säkerhet i moskéer och muslimska församlingar
rapporteras som del av årsredovisningen (del 3.7) samt i en fristående rapport som togs fram i
mars 2021. De två återstående uppdragen: Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik
2021 och 2023 samt att Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2021 och 2023 har redovisats till Statskontoret i april 2021.

Resultatredovisning och målsättning
Myndighetens resultatredovisning innehåller en översiktlig beskrivning av myndighetens
verksamhet och en bedömning av dess resultat. Myndigheten påbörjade ett arbete 2020 med att
ta fram tydligare mål för respektive verksamhetsområde för år 2022, arbetet fortsatte under 2021,
vilket kommer att framgå av denna årsredovisning.
Myndighetens ambition är att verksamhetens olika delar, enskilt och gemensamt ska bidra till
uppdragen. För att göra resultatredovisningen tillgänglig redovisas uppdragen var för sig
Myndighetsgemensamma delar såsom kommunikation, verksamhetsutveckling,
kompetensförsörjning och arbetsmiljö och hälsa redovisas i avsnitt 4.
Myndighetens målsättning att fastställa en vision, målsättning och en långsiktig verksamhetsidé
har vidareutvecklats under året. En konsult var anställd att hjälpa myndigheten att arbeta med
dessa frågor och ett tredagars internat för alla medarbetare i Sigtuna var en del i detta arbete, läs
mer i avsnitt 4.1 och 4.3.

3.1. Myndighetens samlade resultat
h År 2021 har, likt år 2020, präglats av arbete med frågor relaterade till coronapandemin.
Efterfrågan på myndighetens verksamhet har varit stor från trossamfund, från myndigheter och
övriga delar av civilsamhället. Ett omfattande arbete har bedrivits med syfte att minska
smittspridning, sprida information samt hantera frågeställningar med anledning av pandemin
vilket redovisas i detta kapitel.
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Myndighetens arbete kopplat till andlig vård i sjukvården har bidragit till att svåra frågor som
uppstått under coronapandemin uppmärksammats och bearbetats i dialog med trossamfunden.
Det gäller exempelvis hantering av avlidna, anpassade begravningsceremonier och stödåtgärder
riktade till vårdpersonal. Arbetet till följd av coronapandemin bedöms ha genomförts med goda
resultat, efterfrågan på myndighetens verksamhet är större än tidigare, trossamfundens roll i
coronapandemin har uppmärksammats brett och en omfattande samverkan har skett med ett
stort antal nya aktörer.

Myndigheten har under året betalat ut drygt 81 678 000 kr1 2 (78,5%) som organisationsbidrag
(tabell 9) till trossamfunden, drygt 11 366 000 kr (10,9%) som projektbidrag (tabell 5+7) samt
drygt 11 065 000 kr (10,6%) som verksamhetsbidrag (varav drygt 10 265 000 kr har gått till
andlig vård i sjukvården) (tabell 83). Från anslaget betalades år 2021 också ut en separat
utbetalning av 8 510 000 kronor vilket var ett skadestånd från Regeringen till trossamfundet
Jehovas vittnen.
Under år 2020 förstärkte Regeringen anslag 9.2 med 25 miljoner kronor som ett stöd för de
inkomstbortfall trossamfunden drabbats av på grund av pandemin. Dessa medel anslogs mot
slutet av året. År 2021 fanns samma summa anslagen som förstärkning men fanns då inkluderad
i regeringsbrevet vid årets början. Denna förstärkning fördelades med 24,8 miljoner kronor som

Av dessa medel var 382 428 kr medel gällande organisationsbidrag för år 2020 vilka under det
året inte kunde betalas ut pga. att ett ärende mellan trossamfundet och myndigheten låg hos
domstolen.
2 De trossamfund som har beviljats uppbördshjälp genom Skatteverket betalar varje år 9 kr per
skatteskyldig medlem. Dessa medel reduceras från de beviljade organisationsbidraget och
betalas inte ut av SST. Avgiften till Skatteverket betaldes år 2021 ut från Kammarkollegiet.
1

I den finansiella redovisningen delas posterna upp något annorlunda än det som redovisas
här. Det sammanlagda värdet är dock korrekt.
3
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Organisationsbidrag samt 200 000 kronor som förstärkning i form av Verksamhetsbidrag, andlig
vård inom sjukvården.
Myndigheten har haft dialog med samtliga
statsbidragsberättigade trossamfund om
villkoren för stödet. Vidare har särskild
tonvikt inom ramen för
statsbidragsfrågorna under året lagts på
frågor om grundläggande värderingar och
demokrativillkor med anledning av
pågående översyn av lagen om stöd till
trossamfund (SOU 2018:18) samt att
Demokratin 100 år uppmärksammades
under året. Myndighetens samlade
bedömning är att arbetet med
bidragsfrågor under året har varit stabilt
och effektivt samt att det har utvecklats
ytterligare avseende arbetet med
grundläggande värderingar.
Ett antal publikationer har som del av
kunskapsuppdraget utkommit under året och redovisas närmare under rubriken Publikationer
(3.2).

3.1.1. Främja dialog och samverkan mellan stat och trossamfunden
Myndighetens uppdrag är att främja dialog mellan stat och trossamfund och att samverka med
myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund. Myndigheten har också ett
uppdrag i regleringsbrevet att lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en
bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella
organisationer och andra delar av det civila samhället vilket redovisas nedan.
Dialog sker på både formella grunder gentemot trossamfunden (genom bland annat. Rådet för
samråd, Rådet för beslut om statsbidrag, samverkansorganen OÖKER och ISR) och informellt
genom daglig kontakt med samfundsföreträdare. Dialogen leder i denna del till kunskap hos
trossamfunden om aktuellt arbete inom regering och myndigheter och i många fall också inom
regionalt och lokalt arbete. Gemensamma aktuella frågor för samtliga trossamfund identifieras
och i en del frågor sker också erfarenhetsutbyte mellan trossamfunden.
Vidare sker kontinuerlig dialog med myndigheter, regioner och kommuner. Dialogen leder till
ökad kunskap och förståelse om aktuella religionsfrihets- och trossamfundsfrågor, till kunskap
om trossamfunden som civilsamhällesaktör och till att kontakt tas mellan berörd aktör och
trossamfund i frågor av gemensamt intresse.
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Myndighetens fortsatta hantering av pandemin under år 2021
Under året har hanteringen av coronapandemin fortsatt och medfört en bred dialog med olika
parter, såväl med myndigheter som med trossamfund. Regelbundna samverkansmöten med
trossamfundens nationella krisgrupp har genomförts, det första halvåret två gånger i månaden
och det andra halvåret en gång per månad. Totalt har 18 samverkansmöten genomförts under
året. Genom SST:s krishantering har myndigheter på såväl nationell, regional som kommunal
nivå möjlighet att arbeta med trossamfunden som målgrupp. Vid mötena, som skett under SST:s
ledning har även andra myndigheter deltagit för att delge pandemirelaterad information och
besvara specifika frågor från trossamfunden. Syftet med dialogen har varit att bidra till minskad
smittspridning och inhämta frågor och lägesbilder från trossamfunden. Precis som under
föregående år har frågor som diskuterats varit myndigheters rekommendationer och riktlinjer,
samt konsekvenser av pandemin. Ett stort fokus under 2021 har varit olika frågor kring vaccin
och vaccinering och utöver informationsspridning om vaccinet har det även resulterat i konkret
samverkan mellan Regioner och trossamfund på lokal nivå, genom exempelvis mobila
vaccinationsstationer utanför trossamfundslokaler i samband med högtider och religiösa
ceremonier. SST och trossamfund på nationell nivå har bistått och underlättat i denna
samverkan.
Den särskilda samverkansgrupp gällande begravningsfrågor som bildades under 2020 har
fortsatt att mötas även under 2021. Gruppen har mötts 12 gånger under året och bestått av
företrädare från myndigheten, Svenska kyrkan, Stockholms stad i egenskap av
begravningshuvudman och Sveriges kristna råd. Syftet har varit att fortsätta hantera de frågor
som aktualiserats av pandemin och som skapat särskilda svårigheter kopplat till trossamfundens
begravningsceremonier. Myndigheten har deltagit i MSB:s samverkanskonferenser med
anledning av coronapandemin och haft kontakter med smittskyddsläkare,
Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och begravningshuvudmän liksom med
sjukhusledningar vad gäller andlig vård i sjukvården.
Myndigheten har tillsammans med MSB och Folkhälsomyndigheten möjliggjort för
trossamfunden att spela in budskap om vikten av vaccinering på olika språk som
vidareförmedlats i myndigheters- och trossamfundens kanaler. Filmerna har spridits dels på
myndighetens YouTube-kanal, där strax under 10 000 visningar registrerats, dels genom
trossamfundens egna kanaler. Vidare har myndigheten deltagit i 24 samverkansmöten på
regional nivå i syfte att stödja Länsstyrelsernas och Regioners arbete med trossamfunden som
målgrupp under coronapandemin.
Genom dialogen har trossamfundens arbete med frågorna underlättats, trossamfunden har haft
möjlighet att lyfta frågor och de har också blivit bekräftade i att deras arbete varit viktigt.
Samtidigt har pandemiinformation från myndigheter lättare kunnat spridas genom
trossamfunden som med sin stora kontaktyta, som även omfattar individer och grupper som har
en låg tilltro till myndigheter, nått ut till stora grupper av människor. Att myndigheter varit i
kontakt med trossamfund inom ramen för SST:s krisberedskap har varit viktigt för att bygga
förtroende och bidra till hantering av pandemin. Samverkan med andra berörda myndigheter
har enligt vår bedömning fortsatt fungerat väl under pandemins andra år. Under året beställde
SST en sammanställning av erfarenheter kring samverkan under pandemin mellan myndigheter
och trossamfund för att få ett underlag för hur samverkan kan utvecklas under både den
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pågående pandemin och för att få kunskap inför kommande kriser, läs mer under stycke 3.3.1,
publikationer och rapporter.

Fortlöpande dialoger
Vad gäller myndighetens ordinarie arbete med dialog och samverkan gentemot trossamfunden
har arbetet löpt på även om det innehållsmässigt i viss utsträckning har präglats av
coronapandemin. I samband med sommaren återgick myndigheten till ordinarie rutiner och ett
möte ägde rum i Rådet för samråd när långsiktiga effekter av coronapandemin diskuterades samt
områden för fortsatt arbete identifierades. Ett intensifierat samarbete med övriga delar av civila
samhällets utmaningar i spåren av coronapandemin genom myndighetens dialog med
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fortsatte också.
I relation till trossamfunden har myndigheten daglig kontakt med trossamfundsföreträdare i
olika frågor. Myndigheten har kontakt med de 47 statsbidragsberättigade trossamfunden samt
Svenska kyrkan, Hinduforum Sweden, Svenska Bahaisamfundet och det sikhiska trossamfundet
i Sverige. Dessa dialoger handlar om bidragsfrågor, upplysning/kunskap och om olika
utmaningar för trossamfunden.
Regeringsuppdragen har inneburit många nya kontakter med Länsstyrelser. Frågor i samråd har
rört bland annat konfessionella skolor, livsmedelsfrågor, jämställdhetsfrågor, barnäktenskap,
ekonomiska svårigheter, hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning, forskning,
förebyggande av våldsbejakande extremism, brottsförebyggande, polisiära frågor och
familjestöd.
Myndigheten har under året deltagit i olika samrådsgrupper såsom till exempel Center mot
våldsbejakande extremisms myndighetsnätverk, Myndighetensnätverket mot hedersrelaterat
våld och förtryck (Nationella Kompetensteamet – Länsstyrelsen Östergötland), Forum för
levande historias nätverk om rasism, Nordic Safe Cities. Antalet möten och sammanträden har
ökat markant under året, främst på grund av samarbete och samråd kring coronapandemin.
På regional nivå har myndigheten kontakt med länsstyrelser och kommuner regelbundet.
Frågeställningar som behandlas är trossamfundens roll i den regionala och kommunala
krisberedskapen, stöd och hjälp i kunskap om och relation till trossamfund på regional och
lokal nivå, frågor om religionsfrihet, våldsbejakande extremism med mera. Myndigheten
samverkar inom krisberedskapen med MSB, Polisen, Länsstyrelserna, Brå och Forum för
levande historia.
Gällande dialogen med det civila samhället deltar myndigheten regelbundet i samverkan med
SKKF, Sveriges kristna råd samt interreligiösa initiativ. Dialog – andlig vård i sjukvården.
Myndighetens arbete kopplat till andlig vård i sjukvården innefattar även främjande av dialog i
syfte att utveckla den andliga vården, öka kunskapen och tydliggöra strukturer. Under året har
en dialog bland annat pågått med Region Stockholm tillsammans med ett par arbetsgivarparter
för tjänster inom den andliga vården samt Stockholms stift, för att adressera frågor som rör den
andliga vårdens roll och plats inom sjukvården i regionen. Myndighetens roll i dialoger av detta
slag är att tillföra kunskap om den andliga vårdens uppbyggnad och bredd, att värna
religionsfrihetsaspekter och att stödja regionerna i frågor som rör strukturer och
gränsdragningar.
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Myndigheten ska även kontinuerligt hantera frågeställningar som kommer från sjukhusen eller
från representanter för den etablerade andliga vården vid sjukhusen. Det kan gälla kontaktvägar
till trossamfund man inte har en upparbetad kontakt med, samråd kring åtgärder som bör vidtas
för att säkra religionsfrihet och likabehandling i samband med dödsfall och avskedsriter samt
dialog gällande propåer från nya aktörer som önskar verka vid sjukhusen utifrån den andliga
vården.
Bidraget till den andliga vården i sjukvården har möjliggjort 68 tjänster kopplade till olika
sjukhus i landet. Sysselsättningsgraden ligger vanligtvis på 40 - 100 procent av heltid, tjänsterna
är fördelade över hela landet. Viss prioritet särskilt inom den muslimska delen av den andliga
vården ges till att tjänster finns etablerade på landets universitetssjukhus. För övrigt är tjänsterna
spridda särskilt på medelstora och större sjukhus. Av alla medarbetare är 65 procent män och 35
procent kvinnor.
Arbetet har under år 2021 påverkats av den pågående pandemin, vilket inneburit att
verksamheten behövt anpassas till rådande omständigheter. På många av landets sjukhus har
medarbetarna inom den andliga vården i högre grad än normalt tagits i anspråk för
personalstödjande åtgärder.
Från myndighetens sida pågår
även en dialog med
representanter för de
trossamfund som ansvarar för
tjänster inom andlig vård kring
viderautveckling av utbildningar
för medarbetare inom den
andliga vården. Syftet är att
stärka kompetens och därmed
verka för att kvalitetssäkra
verksamheten. För den
muslimska delen av den andliga
vården genomfördes en
utbildning i samarbete med
andlig vård i kriminalvården den 14 – 16 september 2021 i Stockholm. Den riktade sig till
muslimska medarbetare inom båda fälten och genomfördes i samverkan med Markfield
Institute of Higher Education (MIHE) i Storbritannien. MIHE är ett väl etablerat muslimskt
utbildningsinstitut som bland annat ger en certifierad Clinical Pastoral Education (CPE). CPE
är den utbildning som normalt krävs i Nordamerika och stora delar av Västeuropa för arbete
med andlig vård inom sjukhus, kriminalvård, universitet etcetera. Utbildningen hade totalt 21
deltagare varav fem har tjänst enbart inom andlig vård i sjukvården, fyra personer med tjänster
inom båda fälten och tolv personer inom andlig vård i kriminalvården. Två av deltagarna var
kvinnor. Syftet med utbildningsdagarna i september var att erbjuda ett gediget
utbildningstillfälle med både teoretiska föreläsningar och praktiska moment och att fånga upp
erfarenheter för arbetet med att utveckla ett utbildningsprogram i svensk kontext. Det arbetet
har nu påbörjats utifrån höstens erfarenheter. Sveriges buddhistiska gemenskap har även ett
pågående arbete med att utveckla utbildning inom andlig vård där myndigheten är en
dialogpart.
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Sammantaget når trossamfunden regelbundet cirka 1,8 miljoner religiösa utövare i sin
verksamhet (Stockman & Willander 2020:39)4 därför är myndighetens bedömning att både
formella och informella kontakter ger goda resultat i dialog och samverkan myndigheter,
organisationer och trossamfund emellan. Myndigheten bedömer att de flesta kontakter är
kvalitativa och leder till förbättrad förståelse och ökad kunskap i frågor om religionsfrihet,
mångreligiositet och värderingar åt båda håll. Delar av de målgrupper trossamfunden når är
målgrupper som har liten kontakt med det offentliga Sverige varför arbetet i denna del bedöms
som särskilt värdefullt. Dialogen med andra myndigheter har varit intensivare och med fler än
tidigare år. Detta är samverkan som kommer att omhändertas och ytterligare utvecklas under
nästa år.
Under hösten genomfördes en sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan
myndigheter och trossamfund vid hantering av pandemin, Sammanställning av erfarenheter från
samverkan mellan trossamfund och myndigheter vid hantering av covid-19. Sammanställningen
genomfördes av en utomstående konsult och bygger på enkätundersökningar riktade till både
myndigheter och trossamfund. Syftet var att få ett underlag för hur samverkan och det
samarbete som utvecklats under hanteringen av covid-19 kan förstärkas, förbättras och utvecklas
inför kommande händelser.
En god krishanteringsförmåga bygger på att ha väl upparbetade rutiner i vardagen för hur man
ska agera i kris enligt likhetsprincipen: såsom man gör i vardagen så ska man även göra i kris.
Sammanställningen visade att en god samverkan mellan trossamfund och myndigheter innebär
att man via trossamfunden kan få en direktkanal för målgruppsanpassad information till en stor
del av befolkningen. Tack vare den nationella krisgruppen med SST och svenska trossamfund
fanns redan en upparbetad organisation och relation för att snabbt kunna agera i mars 2020 när
smittspridningen tog fart. Slutsatsen i sammanställningen visade en samstämmig syn bland
respondenterna från både myndigheter och trossamfund att den samverkan och det samarbete
som letts av SST haft en positiv verkan för hanteringen av covid-19. Den visade också att det
finns flera områden som kan utvecklas såväl i det vardagliga arbetet som inför kommande
händelser.

3.2. Bidra med kunskaper om trossamfundsfrågor
Myndighetens uppdrag är att bidra med kunskap om trossamfundsfrågor. Detta innebär att
myndigheten följer utvecklingen inom området och tar fram rapporter och svarar på frågor som
berör religion och samfundsliv i Sverige i hela dess bredd. Viktiga delar i detta kunskapsfält är
också civilsamhällets villkor och ekonomi, sociala frågor, hälso- och sjukvård, begravning,
integration, social hållbarhet, religionsfrihet och en lång rad andra frågor. Det kunskapsmaterial
myndigheten tar fram syftar till att nå tjänstemän och beslutsfattare som berörs av
trossamfundsfrågor men också lärare, högskola, bildningsförbund, journalister och
organisationer inom det civila samhället. Myndigheten har på sin hemsida en kunskapsbank
som regelbundet fylls på med ny kunskap.

Rapport: Ett mångreligiöst Sverige i förändring. Stockman & Willander 2020. Myndigheten
för stöd till trossamfund, ISBN 978-91-983453-5-3
4
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Publikationer och rapporter
Myndigheten har under året bidragit med följande ny kunskap i tryckt format och på hemsidan.
– Religioner i rörelse (årsbok för 2021, tryckt i 3 000 ex). I publikationen fördjupas frågor inom
fältet trossamfund och religion i Sverige. Artiklarna har bland annat handlat om pandemins
påverkan på trossamfunden, det mångreligiösa Sverige i förändring och erfarenheter från
trossamfunden under pandemin med mera. Årsboken skickades med post till närmare 1 200
adresser och sprids digitalt via myndighetens hemsida.
– Muslimska begravningsseder och begravningsceremonier, (tryckt i 1 000 ex samt nedladdad 165
gånger sedan den kom ut våren 2021).
– Utöver studiematerialet 100 år av demokrati, som utvecklades för demokratiambassadörerna
togs även en antologi fram om religionsfrihet och mänskliga rättigheter (tryckt i 1 000 ex).
Texterna till boken Religionsfrihet – Nio perspektiv på en mänsklig rättighet publicerades löpande
via myndighetens hemsida och nyhetsbrevet. I slutet av året sattes de samman i en bok, som
spreds bland annat till demokratiambassadörerna, kvinnliga ledare som deltog i SST:s
ledarskapsprogram, andra personer i trossamfund samt till allmänheten.
– Rapporten Delaktighet, inflytande och ledarskap (tryckt i
1 000 exemplar), är ett samarbete mellan myndigheten
och två forskare vid Centrum för mångvetenskaplig
forskning om religion och samhälle vid Uppsala
universitet. Studien bygger på en enkät som besvarats av
67 kvinnor, samt djupintervjuer med 20 av dem.
Kvinnorna som deltar i studien kommer från flera
trosinriktningar och har varierande erfarenhet av
ledarskap. Deras gemensamma nämnare är att de har gått
ledarskaps- och mentorskapsprogrammet ”Delaktig, stark
och synlig” åren 2016 – 2019 som anordnats av
myndigheten. Rapporten presenterades även i ett digitalt
seminarium.

I början av år 2021 publicerade myndigheten rapporten Andlig vård under covid-19
pandemin. Rapporten bygger på en enkätundersökning som besvarats av över 200
medarbetare inom den andliga vården i Sverige. Syftet var att samla och ta vara på kunskap
och erfarenheter från medarbetarna under pandemins inledande månader samt att vara till
hjälp för en första reflektion kring hur den andliga vården tagits i anspråk under pandemin,
men även för framtida analys och utveckling av arbetet. För sammanställningen av
enkätmaterialet samarbetade myndigheten med forskare knutna till Uppsala universitet
(Erika Willander och Philip K. Creswell) och framtagandet av enkäten som är grund för
rapporten skedde i samarbete med Svenska kyrkan. Den 18 februari hölls ett digitalt
seminarium för att presentera rapporten, med medverkan av ansvariga från myndigheten,
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forskarna från Uppsala, medarbetare inom andlig vård och företrädare för sjukvården.
Seminariet samlade 101 deltagare, varav 67 kvinnor och 34 män. Rapporten har
uppmärksammats internationellt och presenterats i form av en webbpublicerad intervju
gjord av European Research Institute for Chaplains in Healthcare, ett institut som är en del
av KU Leuven i Belgien. Den följdes även upp genom en artikel i Svensk Kyrkotidning
författad av Erika Willander och ansvarig handläggare på myndigheten Gunnel Andréasson.
Sammanställning av erfarenheter från samverkan mellan trossamfund och myndigheter vid hantering
av covid-19. Rapporten sprids digitalt från myndighetens hemsida. Sammanställningen
genomfördes av en utomstående konsult och bygger på enkätundersökningar riktade till både
myndigheter och trossamfund.

Konferenser och seminarier
Inom ramen för regeringsuppdraget att höja kunskapen om säkerhet för muslimska
församlingar och moskéer som fortlöpte 2019 till 202o genomfördes en utbildningsdag under
året med fokus på säkerhet för kvinnliga representanter från muslimska trossamfund.
Utbildningsdagen hade skjutits upp 2020 på grund av pandemin. En del av kunskapsuppdraget
gentemot trossamfunden rör grundläggande värderingar. Myndigheten undertecknade i oktober
Demokratideklarationen med åtaganden om att i dialog med trossamfunden, lyfta demokratins
hundraåriga historia i Sverige samt att erbjuda fördjupande diskussioner och seminarier om
demokrati och mänskliga rättigheter. Myndigheten inledde under året ett arbete med att
förbereda det särskilda fokus på demokrati och religionsfrihet som kunskapsuppdraget hade
under 2021.
Myndigheten anordnade också under hösten en omfattande utbildningsdag för att informera
om de förslag till förändringar av statens stöd till trossamfund som lämnats av två statliga
utredningar. Företrädare för ett trettiotal trossamfund deltog i utbildningen, som totalt samlade
omkring åttio deltagare. Ett viktigt budskap från myndighetens sida under dagen var att det
finns anledning för trossamfunden att förbereda sig inför en kommande förändring av det
nuvarande regelverket.

3.3. Kontakter med myndigheter, regioner, kommuner och organisationer
Kontakter med myndigheter, regioner, kommuner och organisationer Kunskapsspridning sker
också dagligen i alla de kontakter myndighetens medarbetare har med såväl trossamfund som
myndigheter, regioner och kommuner. Under en normal arbetsvecka bedömer myndigheten att
kansliets medarbetare genomför ungefär ett trettiotal samtal med företrädare för olika
trossamfund, cirka fyrtio samtal med myndighetsrepresentanter och ett trettiotal samtal med
företrädare för kommunal- och regionalnivå. I så gott som samtliga dessa samtal, bedömer SST
att någon form av kunskap förmedlas.
Myndigheten har under året besvarat femton remisser. Av dessa berör tre yttranden
pandemihantering, tre ansökningar om uppbördshjälp eller att bli ett statsbidragsberättigat
trossamfund, sju från olika departement samt två från annan myndighet
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Myndigheten bedömer att årets resultat, vad gäller kunskapsuppdraget, har varit i linje med
tidigare år. Ungefär lika många publikationer som tidigare år har tagits fram. Coronapandemin
har påverkat myndighetens ordinarie kunskapsuppdrag så till vida att fler möten och
utbildningar genomförts digitalt. Även under detta år har ett stort antal både gamla och nya
aktörer efterfrågat myndighetens kunskap i hanteringen av coronapandemin och ny kunskap
har tagits fram inom ramen för detta arbete. Vidare har myndigheten genomfört flera
seminarier och konferenser med fokus på delvis nya målgrupper. Detta innebär goda
möjligheter framåt att ytterligare, via de nya kontaktvägar myndigheten har upparbetat (se
dialog och samverkan), sprida kunskap om trossamfundsfrågor.
Myndigheten ser behov av att framgent utveckla och bredda kommunikationskanalerna utåt för
att ha möjlighet att nå fler aktörer. Den kunskap som myndigheten besitter och tar fram bedöms
vara av vikt för både institutioner inom den offentliga sektorn liksom av aktörer inom det civila
samhället. Myndighetens kommunikationsarbete utvecklades vidare under 2021. I början av
året gjordes en genomlysning av myndighetens kommunikationsarbete och behov och en
kommunikatör anlitades på halvtid från maj månad.
På grund av pandemin har deltagande i konferenser och workshops till största delen skett
digitalt. I juli medverkade myndigheten på en fysisk konferens i Berlin anordnad av Akademie
für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft vid Johann Wolfgang Goethe-universitetet.
Konferensen, som hölls under temat Training of Muslim Religious Professionals in Europe,
hade skjutits upp från 2020 till följd av pandemin. Under konferensen fick myndigheten
möjligheten att redogöra för hur myndigheten bidrar med kompetensutveckling för ledare
inom trossamfunden, samt för konfessionella och deskriptiva teologiutbildningar i Sverige.
I oktober 2020 tillsatte Regeringen en utredning gällande personuppgiftsbehandling och
sekretess. Efter att tilläggsdirektiv tillkommit resulterade utredningen i ett tvådelat betänkande:
SOU 2021:66, Rätt mottagare: Demokrati och integritet samt SOU 2021:99, Rätt mottagare:
Granskning och integritet. Myndigheten fanns representerad i båda expertgrupperna för dessa
betänkanden.

3.4. Pröva frågor om statsbidrag enligt lagen om stöd till trossamfund och
förordningen om statsbidrag till trossamfund
Syftet med bidragen är att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och
långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg. Myndigheten jobbar kontinuerligt med att ytterligare förbättra kvaliteten i
bidragsgivningen samt att fortlöpande diskutera utmaningar i arbetet deltar myndigheten
regelbundet i erfarenhetsutbyte med andra bidragsgivande myndigheter. En ny rutin har under
året byggts upp för att förstärka redovisningen av fördelningen av organisationsbidrag. Från den
redovisning som trossamfunden ställer till myndigheten gällande organisationsbidrag krävs från
2021 en enhällig redovisningsmodell som ser exakt likadan ut för alla trossamfund. Precis såsom
myndigheten under ett antal år har krävt för lokal- samt anpassningsbidrag har nu en fördjupad
redovisningskontroll införts där genom stickprov hela processen gällande transaktioner som rör
organisationsbidraget ska intygas, vidimeras och ställas till myndighetens förfogande. För år
2021 krävdes fördjupade redovisningar in från åtta trossamfund.
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Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund har i uppdrag att pröva frågor om statsbidrag
till trossamfund enligt förordning SFS 1999:974 t.o.m. SFS 2018:1534). Rådet för beslut om
statsbidrag till trossamfund har sammanträtt tio gånger under året.

Tre typer av bidrag
Myndigheten fördelar tre bidrag: organisationsbidrag, verksamhetsbidrag inkl. bidrag till andlig
vård i sjukvården och projektbidrag. Syfte är att enligt lagstiftningen skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Organisationsbidraget fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag. Enligt myndighetens
tillämpningsföreskrifter skall grundbidraget till respektive trossamfund utgöra 70 procent av
föregående års bidrag. Det rörliga bidraget beräknas efter antalet bidragsgrundande personer,
vilket innebär medlemmar och registrerade regelbundna deltagare. Fördelningen av det rörliga
bidraget har gjorts enligt den statistik över betjänade för 2019 som inkommit5.
Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården.
Gällande teologisk utbildning fördelas enligt schablon med ett fastställt belopp per högskola.
Andlig vård inom sjukvården fördelas som kostnadsbidrag för tjänster inom andlig vård i
sjukvården som de bidragsberättigade trossamfunden ansvarar för.
Projektbidrag får lämnas som lokalbidrag för byggnation, bidrag för anpassning av lokaler för
personer med funktionsnedsättning, etableringsbidrag och som särskilt utbildningsbidrag för
funktionärer inom trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. Under 2021
utlystes bidrag för Etablering samt anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning
i början av året. Myndigheten valde att inte utlysa bidrag för lokaler förrän de medel som från
början av året reserverats på Kammarkollegiet kom myndigheten tillhanda. Detta gjorde att
utlysning, ansökningsförfarande, bedömning, kompletteringstid och beslut via Rådet för beslut
om statsbidrag till trossamfund fick ske under den senare delen av budgetåret.

3.4.1. Antalet betjänade
Antalet betjänade (antal medlemmar + regelbundna deltagare i verksamheterna) utgör basen för
fördelningen av bidragen, speciellt organisationsbidraget. Antalet betjänade har under de senast
tio åren ökat från drygt 757 800 till drygt 917 000 personer. Siffran över regelbundna deltagare
är från år 2019. Ingen regelbunden besöksverksamhet har kunnat genomföras under större delen
av år 2020 och 2021, trossamfunden har därför inte heller kunnat samla in ny statistik.
Myndigheten menar att den senaste siffran, innan pandemin, är ett mått som kan användas även
i år eftersom sannolikheten att antalet regelbundna deltagare skulle ha varit märkbart lägre, eller
högre, än tidigare år är försvinnande liten. Under några år runt 2015 pågick något som kallades
kvalitetssäkringsprojektet. Under dessa år frystes statistiken för alla de trossamfund som då fanns
i kategorin nyetablerade. Målet var att trossamfunden med stöd från myndigheten under några
år skulle bygga upp och säkerställa sina medlems- och betjänaderegister. Eftersom statistiken

År 2020 samlades statistik gällande år 2019 in, vilken tillämpas för fördelningen av
organisationsbidragsfördelningen för år 2021.
5
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redan då samlades in med tidseftersläpning visar kurvan en viss nedgång de första åren av
diagrammet.

3.4.2. Fördelningen av bidragen
Organisationsbidrag som fördelades av myndigheten
Organisationsbidraget har fördelats enligt plan till alla trossamfund förutom två och utbetalats
kvartalsvis under året. Totalt har drygt 81 678 000 kronor utbetalats som organisationsbidrag6.
Den summan inkluderar 24,8 miljoner kronor av de 25 miljoner kronor som regeringen anslog
som extra bidrag för inkomstbortfall under årets pandemi (resterande 200 000 kronor som
verksamhetsbidrag till Andlig vård inom sjukvården).
Med den förstärkningen tilldelades varje trossamfund 91 kronor per betjänad och år. Bidraget
låg år 2017 på 71, 53 kronor per betjänad och år. Summan för år 2021 var således 19, 47 kronor
mer per betjänad.

Av dessa är 382 428 kr organisationsbidrag som skulle ha utbetalats till ett trossamfund år
2020 men pga ett pågående ärende i domstol mellan trossamfundet och myndigheten kunde
dessa medel inte betalas ut 2020. Bidraget betalades ut och belastar 2021 års anslag.
6
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Antal församlingar
Trossamfunden tillämpar i sin tur olika principer vid fördelningen av organisationsbidraget.
Inom vissa av trossamfunden får till exempel samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör
trossamfundet en prövning efter att församlingar inkommit med bidragsansökan eller beslut i
kyrkoråd eller motsvarande.
I diagrammet nedan redovisas antalet församlingar inom trossamfunden samt hur många av
dessa som fått del av organisationsbidrag under de senaste fem åren. Totala antalet församlingar
har minskat med cirka 25 församlingar från förra året. Många små församlingar har lagts ner
eller lagts samman med andra till större enheter. Antalet församlingar som fått del av bidraget är
48,7 procent. Större delen av församlingarna tillhör de sedan länge etablerade trossamfund likt
Pingst – fria församlingar (435 st.) och Equmeniakyrkan (641 st.) vilkas församlingar ofta har
varit väletablerade och har stabil inkomst på annat sätt och därför inte får del av
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organisationsbidraget. 1 866 st. (67,9 %) av de redovisade 2 750 församlingarna tillhör de sex
stora frikyrkorna.

3.4.3. Verksamhetsbidrag
I Bidrag till teologiska högskolor
Verksamhetsbidrag har fördelats till tre av de fyra teologiska högskolorna som enligt
förordningen har rätt till bidrag. En utvärdering av schablonen som fastställdes för åren 20182020, som var schemalagd till år 2020, har fåtts skjutas fram på grund av pandemin samt i
väntan på en möjlig kommande lagändring som skulle göra en pågående ny tidsperiod för en
schablon olämplig. Fördelningen följde den som fastslogs år 2018 vilket gav 250 tkr per år till
Johannelunds teologiska högskola i Uppsala samt till Örebro missionsskola. Enskilda högskolan
i Stockholm har en större grupp studenter och tilldelas 300 tkr per år. Prästseminariet i
Stockholms katolska stift har inte haft prästkandidater under budgetåret. Eftersom en
utvärdering gällande förändringen av mängden bidragsberättigade studenter gjordes gällande år
2020 har inte en ny sådan utförts under år 2021.

Bidrag till andlig vård i sjukvården
När det gäller bidraget till andlig vård i sjukvården har 10 100 000 kronor fördelats inom
ordinarie bidrag. Ytterligare 200 000 kronor fördelades till den andliga vården av de 25 miljoner
kronor som riksdagen fattade beslut om för att något kompensera de statsbidragsberättigade
trossamfundens inkomstbortfall på grund av pandemin för år 2020 och 2021. Denna extra
fördelning har haft stor betydelse för flera arbetsgivare inom andlig vård, som genom betydande
egeninsatser ansvarar för tjänster inom fältet men som under pandemin drabbats av
inkomstbortfall. För den kristna delen möjliggör bidraget anställning av 53
sjukhuspastorer/präster/diakoner/ordenssystrar på sjukhus i hela landet. Huvuddelen av
tjänsterna har en sysselsättningsgrad på 50–100 procent. Bidraget till den buddhistiska andliga
vården i sjukvården möjliggör ett rikstäckande arbete genom anställning av två koordinatörer
om 40 procent tjänst vardera, kombinerat med volontärsinsatser genom särskilt utbildade
stödpersoner. Den muslimska delen innefattar sju sjukhusimamer på 40 – 50 procent av en
heltid och sex sjukhuskoordinatörer på 25 procent av en heltid. Bidraget till den andliga vården
möjliggör även utbildningsinsatser riktade till anställda inom den andliga vården och i viss mån
även koordinatörernas stödpersoner. Ett mindre stöd ges också för samordning av arbetet för
trossamfund med tjänster inom andlig vård, se tabell 8.
Bidraget till den andliga vården i sjukvården har vid sidan om det extra stödet om 200 000 kr
kopplat till pandemin, legat på i stort sett samma nivå under några år. Viss omfördelning av
mindre summor har kunnat göras då några tjänsters sysselsättningsgrader minskat lite, vilket
inneburit att bidraget kunnat höjas något för andra tjänster. I något fall har det betytt att
sysselsättningsgraden ökat där behov har funnits för det och i andra fall att befintlig
sysselsättningsgrad kunnat säkerställas. Däremot har det inte varit möjligt att tillskapa nya
tjänster utöver de befintliga under senare år i och med att det totala bidraget i stort sett legat
konstant, trots att behov av ytterligare tjänster har uttryckts av trossamfunden.
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Två noteringar är viktiga att göra kopplat till bidraget till andlig vård. Dels att målsättningen
med tjänsterna inom den andliga vården inte är att ge stöd till det egna trossamfundets
medlemmar i händelse av sjukdom, men att genom kris- och samtalsstöd betjäna var och en som
frågar efter det på sjukhusen. Följden av detta är att det inte direkt går att korrelera storleken på
ett trossamfund med antal tjänster inom den andliga vården. Det kan exemplifieras med att de
frikyrkliga medarbetarna, tillsammans med Svenska kyrkans medarbetare, blir efterfrågade av
personer i hela den grupp av medborgare som något förenklat kan sägas uppleva samhörighet
med en kristen kulturkontext. Dels finns en skillnad i uppbyggnaden av tjänsterna mellan den
kristna delen och den buddhistiska och muslimska. De kristna trossamfunden skjuter till en
betydande egeninsats i form av pengar för att möjliggöra fler och större tjänster, medan
buddhister och muslimer har få och små tjänster som har kostnadstäckning genom bidraget. I
stället ges en betydande egeninsats via ideella medarbetare som särskilt getts uppdraget av sitt
trossamfund att finnas som resurs inom den andliga vården vid behov. En mer detaljerad
beskrivning av detta ges i förra årets årsredovisning.

3.4.4. Projektbidrag
Lokalbidrag
Det lokalbidrag som gäller genomgripande upprustning, köp samt byggnation utlystes som
nämnts ovan efter halvårsskiftet 2021. Medel utbetalades dock under den första delen av året till
den här typen av lokalbidrag genom de utestående åtagande som getts under tidigare år med
utbetalningsår 2021. Under året utfördes fördjupad redovisningskontroll av alla slutredovisade
lokal bidrag under ett kvartal. Dessa redovisningar består av bestyrkta och vidimerade kopior av
alla kostnader för hela projektet. Kvartalet som granskats gäller kvartal 4 år 2020. Eftersom det är
brukligt att begära underlag under ett pågående kvartal måste en granskning av kvartal 4, om en
sådan ska kunna ske, göras under början av nästkommande år
Under ett antal år har myndigheten haft möjligheten att bevilja bidrag som löper över upp till
två år. Detta har gett möjlighet att kunna betala ut bara en del av ett beviljat bidrag med en
slutrekvisition senare under projektets gång. Från år 2021 togs denna möjlighet till särskilt
beställningsbemyndigande bort. Detta gör att stora bidrag som beviljas måste betalas ut i sin
helhet under samma budgetår, utan att den mottagande församlingen ännu har bevisat att de
kommer att slutföra projektet i tid. Lokalbidrag, som oftast går till genomgripande upprustning
är ett byggnationsbidrag. Att förutsätta att en församling, speciellt när myndigheten inte får
tillgång till på annat håll reserverade medel förrän mot den andra hälften av budgetåret är inte
optimalt för kontrollen av bidraget och inte heller för mottagande församlingar. 52 ansökningar
om lokalbidrag inkom under 2021.

Bidrag för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning
Det inkom 30 ansökningar om bidrag för anpassning av lokaler, varav 18 beviljades och 4
återkallades (tabeller 4, 5, 9). Likt lokalbidraget ovan utfördes fördjupad redovisningskontroll av
alla slutredovisade anpassningsbidrag under ett kvartal. Dessa redovisningar består av bestyrkta
och vidimerade kopior av alla kostnader för hela projektet.
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Etableringsbidrag
Det inkom 28 ansökningar om etableringsbidrag 2021, varav 22 beviljades. Efter att ha varit ett
stabilt antal ansökningar de senaste fem åren, med en topp under 2018, minskade
ansökningarna under 2021. Anledningen till minskningen kan eventuellt vara en effekt av de
restriktioner som varit under pandemin. Detta har påverkat församlingar i stort och det kan
även ha påverkat nya etableringar.
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3.4.5. Kvalitetssäkring och kontroller
Myndighetens arbete kräver genomgång av trossamfundens ekonomi, statistik,
organisationshandlingar och ett arbete för att bedöma hur myndigheten bidrar till att stärka och
upprätthålla grundläggande värderingar. Förutom de kvalitetssäkrande rutiner som gäller för
bidragshandläggningen utförs också besökskontroller.

Besök till ett geografiskt område
Myndigheten kontrollerar årligen samtliga trossamfunds församlingar inom ett geografiskt
område för att stämma av församlingars delaktighet och bidragsfrågor. I slutet av oktober
besöktes elva församlingar från lika många trossamfund i Luleå med omnejd i syfte att
kvalitetssäkra och kontrollera bidragsverksamheten. Besöken visar på ett pågående och
utvecklande samarbete och samhörighet mellan trossamfunden i lokala frågor som till exempel
brist på begravningsplatser, bostadslösas situation under vintern och i år, precis som år 2020,
besök och stöd till speciellt äldre församlingsbor som på grund av pandemin inte kunnat gå ut.
Även Svenska kyrkan, som oftast är det trossamfund som varit längst på plats, besöks för att få
en överblick över trossamfundens utveckling i regionen. I Luleå var biskopen värd för besöket
och ett mycket gott samtal hölls, om trossamfundens utmaningar i ett så stort område som
utgörs av Svenska kyrkans stift i Luleå och den mångfald av trosinriktningar och religioner som
etablerats under de sista tio åren. SST ordnade en gemensam arbetslunch för Polis, kommun
och Länsstyrelse. Samtalet fokuserade på behovet av gemensamma satsningar och samarbeten
med trossamfunden som speciell resurs.

Besök hos trossamfundsledningen för olika trossamfund
Under året genomfördes också cirka 15 besök hos trossamfundsledningar runt om i Sverige.
Trossamfund i bland annat Luleå, Umeå, Malmö, Eskilstuna, Södertälje och Göteborg, förutom
Stockholm besöktes. Ett trossamfund, som inte har egna lokaler ännu, besökte myndigheten för
ett introduktionssamtal. Vid besöket fick trossamfundsledningarna presentera sig, sitt
trossamfund och sina aktiviteter. SST:s nye direktör presenterade sig och SST tog tillfället i akt
att samtala om den lagändring gällande statsbidrag till trossamfund och de nya
demokratikriterier som kommer att påverka alla trossamfund som väljer att ansöka om bidrag.

Stickprovskontroll av bidragsgrundande statistik
Vidare kontrollerar myndigheten årligen den statistik som används som underlag vid beslut om
organisationsbidrag. Myndigheten granskar avpersonifierade siffror för att uppskatta rimlighet
och en jämförelse med tidigare års inrapporterade uppgifter genomförs. Vidare kontrolleras att
trossamfunden har rutiner och system för att gallra och att till exempel samma person inte
registreras flera gånger.
Stickprovskontroller gällande avpersonifierade data skedde år 2021 hos åtta trossamfund i
Stockholm, Södertälje och Umeå för att granska trossamfundens insamlade statistik av
betjänade. Dessa besök gav trossamfunden möjlighet att föra en dialog kring statistikfrågor och
begrepp såsom församling, tillhörig, betjänad som ofta inte tidigare rymts i (speciellt de
nyetablerade) trossamfundens begreppsvärld. Kontrollerna visade att det hos alla
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trossamfunden, utom två, stämde relativt väl med den statistik som skickat till myndigheten. I
det ena fallet krävdes ytterligare ett besök cirka en månad senare då man rättat till materialet. I
det andra fallet har en oberoende auktoriserad revisor anlitats av myndigheten för att granska
det material som trossamfundet valt att lägga fram.

Utökad granskning av fördelning av organisationsbidrag
Fördelningen av organisationsbidraget granskas genom inskickande av fördelningsnycklar samt
ett intygande från trossamfundets ledning. När dessa granskas kontrolleras att inte mer än
maximalt 10 procent av bidraget går till central administration. Under år 2021 påbörjades en
förändrad kontrollrutin gällande organisationsbidrag där alla trossamfund ska redovisa enligt
samma principer av fördelningsnycklar. Om redovisningen inte följer de förstärkta kraven
kommer redovisningen inte att godkännas förrän materialet är åtgärdat. Likaså en fördjupad
redovisning, likt den modell som tillämpas för lokal- och anpassningsbidrag, har börjat
tillämpas, vilket innebär att slumpmässigt utvalda trossamfund har fått fördjupa sin redovisning
med att inkomma med bestyrkta kopior med mera gällande till exempel utbetalning
(ekonomiska transaktioner mellan trossamfundet centralt och församlingarna) av fördelat
organisationsbidrag. År 2021 begärdes denna typ av fördjupad redovisning in från åtta
trossamfund. I väntan på en ny lagstiftning anser myndigheten att detta är en förstärkt rutin
som främjar övergången till ett nytt system.
För ett trossamfund pågår en granskning av bland annat de medel som utbetalats från SST
under de senaste åren. En tidning i Sverige hade gjort omfattande undersökningar om
förhållandet i trossamfundet vad gäller många aspekter. För att kontrollera att de statliga bidrag
som betalats ut från SST har gjorts på korrekt underlag och rätt information har en auktoriserad
revisionsbyrå i uppdrag att granska trossamfundens räkenskaper. Utredningen är ännu inte klar.

Kontroll av projektbidrag
Projektbidragen slutredovisas per projekt. Varje år genomförs en fördjupad granskning av
slutredovisningarna av lokalbidrag samt anpassningsbidrag för en viss kalenderperiod. Vid dessa
granskningar begärs vidimerade kopior av alla fakturor och kvitton för projektet in för
granskning.

3.5. Fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om
förutsättningarna för stödet
Rådet för samråd kallas till möte två gånger per år. I detta råd deltar alla statsbidragsberättigade
trossamfund samt, när så är lämpligt, andra stora och viktiga trossamfund och religiösa
inriktningar i Sverige såsom Svenska kyrkan, Svenska Bahaisamfundet, Sikhiska organisationer i
Sverige samt Hindu Forum (en paraplyorganisation för hinduer i Sverige.) Under år 2021
genomfördes två digitala möten. Vid vårens möte uppmärksammades speciellt Demokratin 100år samt rapporter gällande uppdraget om säkerhet i moskéer och muslimska församlingar. En
stor del av tiden avsattes för samtal om pandemins konsekvenser för trossamfunden.
Höstens möte fokuserade på de nya demokratikriterier och nya regelverk som kan komma att
påverka trossamfunden. Huvudsekreterarna från utredningarna Rätt mottagare –
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Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66) och Rätt mottagare – Granskning och integritet
(SOU 2021:99) gällande hur bland annat GDPR ska hanteras vad gäller trossamfunden och deras
statistik deltog på mötet. Utredningens förslag att kräva att statistiken ska granskas av en
auktoriserad revisor, och att kostnaden för detta skulle rymmas inom trossamfundets egen
budget, orsakade särskilt mycket diskussion.
Samverkansorganen för bidrag till ortodoxa kyrkor (OÖKER) respektive muslimska
trossamfund (ISR) är viktiga i dialogen om förutsättningarna för bidrag. Organen ger vidare
berörda trossamfund en möjlighet att samverka kring gemensamma frågor med särskilt fokus på
bidragsgivning. Två möten har ägt rum i Ortodoxa samarbetsrådet för informations- och
diskussionsutbyte i aktuella frågor. Fyra ordinarie möten har ägt rum i Islamiska samarbetsrådet
där krisberedskapsfrågor, yttrandefrihetsgrundlagen och muslimers plats i Sverige har
diskuterats särskilt under året. Under året har ISR varit en viktig samverkanspartner avseende
kommunikation och hantering av aviserade koranbränningar, något som bland många
muslimer i Sverige upplevt som förtäckta hot. Under året har ISR avslagit medlemskapsansökan
från Imam Malek Center Trossamfundet i Sverige som inkom 2020. Därtill har ISR under ett
extrainkallat sammanträde uteslutet SIS ur ISR då man inte funnit att SIS lever upp till kravet på
stabilitet.
En viktig fråga under året har också varit förberedelser inför en eventuell ny lagstiftning kring
bidragsgivningen till trossamfund. Myndigheten har i dialog med trossamfund, både vid
gemensamma möten och bilateralt påmint om vissa förslag i utredningen, ”Stöd till
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige” (SOU 2018:18). Möten har speciellt ordnats med
trossamfundsledare för de trossamfund inom samverkansorganen som dels ännu inte är
registrerade trossamfund hos Kammarkollegiet, dels till antalet betjänade som är få samt, i vissa
fall, under senare år även blivit färre.
I slutet av år 2020 behandlade Förvaltningsdomstolen ett ärende mellan Mandeiska
Trossamfundet i Sverige och Finland och myndigheten. I början av år 2021 hade detta ärende
slutförts och de medel som inte kunde utbetalas i organisationsbidrag och lokalbidrag enligt
plan år 2020 utbetalades till trossamfundet i början av år 2021.
Vid den sista kvartalsutbetalningen av årets organisationsbidrag kunde bidraget inte tas emot av
Svenska Islamiska Samfundet – SIS på grund av att trossamfundets bankkonton spärrats.
Orsaken är att det råder oklarhet om vilken styrelse som är den som har rätt till att bland annat
förfoga över bankkonton. Medlen återkom till myndigheten och medlen finns nu som
anslagssparande i myndighetens regleringsbrev i väntan på att situationen utreds.

3.6. Trossamfundens roll i krisberedskapssamordning
Vid kriser och katastrofer anses behovet av insatser från trossamfunden vara stort. Det handlar
dels om trossamfundens roll som plats i tider av oro, dels om att tillvarata trossamfundens
resurser i tid av kris. Trossamfunden anses ha värdefulla kunskaper och resurser att bidra med
och en utvecklad förmåga att stödja människor i kris genom samtal, medmänsklighet,
ceremonier och ritualer. Samfunden utgör också viktiga informationskanaler för ett stort antal
människor. Myndigheten samordnar trossamfunden vid olika kriser och katastrofer, ibland
statsbidragsberättigade samfund och vid enskilda händelser de samfund som berörs.
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Krissamordningen sker i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen. SST:s roll är bland annat att sammanföra
beredskapsansvariga på olika nivåer med trossamfund på motsvarande nivåer samt bidra med
kunskap och kontakter liksom arbetsmodeller. Arbetet karaktäriseras av såväl stöd till enskilda
myndigheter, länsstyrelser och kommuner som av deltagande i samverkansforum. Många frågor
inkommer till myndigheten via krissamordningen för att i bli en fortsatt fråga inom
myndighetens andra uppdrag.
Etablerad samverkan med olika
myndigheter har fortsatt under året
med exempelvis MSB, Polisen CVE,
Samverkan StockholmsregionenTemagrupp krisstöd. Ett stort fokus har
legat på arbetet med säkerhet för
trossamfund, dels genom
regeringsuppdraget att höja kunskapen
om säkerhet för muslimska föreningar
och moskéer, dels genom EU-projektet
Protector som drivs av Polisen och där SST finns med i arbetsgruppen. Under året har även en
handbok om säkerhet för trossamfund tagits fram av MSB i samverkan med SST, Polisen och
representanter för olika trossamfund.
Krisberedskapshandläggarna på SST ingår också i internationella nätverk som RAN och Nordic
Safe cities.
Arbetet med anledning av coronapandemin under året har skett inom ramen för
krisberedskapssamordningen, för mer information se 3.2 redovisning dialoguppdrag. Under året
har efterfrågan från kommuner varit fortsatt stor, men mot bakgrund av arbetet med pandemin
har det ordinarie krisberedskapsarbetet och framför allt arbetet med kommuner fått stå tillbaka.
Coronarestriktioner har också gjort att färre fysiska besök på kommunal nivå har kunnat
genomföras än i vanliga fall. Frågor som behandlas i kontakt med kommuner gäller
trossamfundens roll i den kommunala krisberedskapen, tillämpning och tolkning om
religionsfrihet, kunskap om religiösa fenomen och grupper, kontakt med trossamfund på lokal
nivå, våldsbejakande extremism, hat och hot med mera. I samband med Malmö internationella
forum för hågkomst av förintelsens och bekämpandet av antisemitism deltog SST i Malmö stads
stabsarbete som anpassat ledningsstöd. På kommunal nivå ingår också krisberedskapsfunktionen
i Strömsunds kommuns arbete med Styrgrupp projekt STAD.
Även medarbetarna inom den andliga vården i vården utgör en viktig resurs i hanteringen av en
kris, som ofta aktiverar arbetet på sjukhus inklusive krisstöd och finns med på de regelbundna
samverkansmötena med trossamfundens krisgrupp. Årets arbete har visat behovet av
myndighetens krisberedskapsarbete, se 3.2. De upparbetade kanaler och den kunskap
myndigheten har samlat på sig över åren har använts samt byggts på med nya erfarenheter och
samverkanspartners. Det är svårt att beskriva resultatet av krisberedskapsarbetet mot bakgrund
av att det syftar till att möjliggöra en effektiv och klok krishantering där oönskade konsekvenser
och situationer inte uppstår. Det gensvar myndigheten har fått från andra myndigheter och
aktörer under året är en indikator på att arbetet har varit framgångsrikt och mer efterfrågat än
tidigare.
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Arbete med att få trossamfund, kommuner och myndigheter att bli fungerande
samverkansparter i vardag och kris har syftat till att stärka samhället och skapat bättre beredskap
för hantering av olika påfrestningar. Vår bedömning är att myndighetens arbete bidragit till
detta.

3.7. Regeringsuppdrag
Myndigheten har under året haft ett särskilt regleringsbrevsuppdrag att utifrån vad som
framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om
förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar
för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
Frågan om samhällets grundläggande värderingar har diskuterats under året med trossamfunden
i flera olika sammanhang. På samrådsmötena med samtliga trossamfunden har
värderingsfrågorna varit ett viktigt tema, särskilt då de så kallade demokrativillkoren ska skärpas.
Även på de lokala besöken hos trossamfunden togs frågan upp. Under 2021 publicerade
myndigheten en omfattande rapport i frågan som bedöms vara fortsatt aktuell i år. Empirin till
rapporten består av 15 semistrukturerade djupintervjuer som genomfördes hos olika
församlingar i Borås, granskning av de statsbidragsberättigade trossamfundens årshandlingar
från 2019 samt en kvalitativ enkätundersökning som alla förutom ett trossamfund besvarade.
Resultaten visar att trossamfunden arbetar med och för samhällets grundläggande värderingar
med stort engagemang och utifrån många olika dimensioner. Några punkter som kan nämnas är
trossamfundens roll som demokratiskolor med interndemokratiska strukturer som håller det
demokratiska samtalet levande; ett engagemang för att upprätthålla alla människors lika värde,
vilket exempelvis tar sig uttryck i ett omfattande socialt engagemang för utsatta grupper, samt
trossamfundens arbete för att implementera Barnkonventionen i sina verksamheter. En rapport
med en redovisning av uppdraget lämnades till regeringen i mars 2021.
Likaså, vid de besök hos trossamfundsledningar som gjorts, samt hos merparten av de lokala
församlingarna, har frågan om tillämpningen av demokrativillkor på och inom verksamheterna
diskuteras. Detta har ofta gjorts utifrån samspelet mellan demokrati enligt mänskliga rättigheter
och en ofta mycket gammal tradition av teologi. Hur detta ska implementeras i dagens Sverige
är en utmaning för trossamfunden, inte minst i deras egna diskussioner med sina medlemmar
och församlingar.
Myndigheten bedömer att dialogen med trossamfunden om förutsättningarna för stödet under
året har varit god. Samtidigt har vissa bidragsärenden varit svårhanterade mot bakgrund av
lagstiftning och förordning. Utifrån dessa begränsningar bedömer myndigheten att arbetet har
fungerat väl.

3.8. Utbildningsinsatser i syfte att stärka samfundens arbete med
demokrati och de mänskliga rättigheterna
Myndigheten fick även i uppdrag att stärka samfundens arbete med demokrati och de mänskliga
rättigheterna. För att stötta trossamfunden på bästa möjliga sätt i sitt demokratiarbete
påbörjades planeringsarbetet med djupintervjuer av ledare i sex av de största samfunden. I dessa
framkom vilka tematiska områden det ansågs finnas störst utbildningsbehov och diskuterades
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hur SST bäst skulle kunna stötta samfunden i sitt demokratiarbete. Efter positiva erfarenheter av
arbetet med ambassadörer (en train-the-trainer modell) i tidigare uppdrag samt positiv
återkoppling från trossamfunden, bestämde SST att utbilda demokratiambassadörer, som sedan
skulle hålla en workshop i sitt sammanhang. SST tog fram en handbok om mänskliga
rättigheter och demokrati, en film om religionsfrihet samt en presentation som
demokratiambassadörerna baserade sina workshops på. På grund av de vitt skilda behov som
finns i trossamfunden skulle ambassadörerna själva anpassa materialet efter den lokala
kontexten, leda workshopen på det språket som fungerar bäst, samt lyfta de frågor som är
viktigast i sammanhanget. 72 personer tog sig an uppdraget och planerade att hålla workshops
senast 31 januari 2022.
Utöver underlaget till workshopen publicerades även antologin “Religionsfrihet - Nio perspektiv
på en mänsklig rättighet”, som spreds till workshopledarna, de kvinnliga ledarna som deltog i
ledarskapsprogrammet samt allmänheten.

3.9. Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till
trossamfundens verksamhet
Myndigheten för stöd till trossamfund fick i uppdrag att öka kunskapen om hedersrelaterade
frågor kopplat till trossamfundens verksamhet, däribland särskilt utforma och genomföra
insatser för att öka kunskapen om gällande lagstiftning och vid behov bidra till
attitydförändring om könsstympning av flickor och kvinnor, med fokus på religiösa ledare. SST
sitter med i ett myndighetsnätverk om frågan och har ett pågående samarbete med
Jämställdhetsmyndigheten om dessa frågor.
I arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes det interreligiösa mentor- och
ledarskapsprogrammet "Delaktig, stark och synlig" för kvinnor i trossamfund, som bland annat
stärker kvinnligt ledarskap, lyfter kvinnors rättigheter, skapar vänskap över trosgränser och
förmedlar kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus under 2021 var annars på att
planera aktiviteter för 2022.
Forskning över hur vanligt förekommande könsstympning är i olika trossamfund i Sverige är
mycket begränsad, varför detta arbete inleddes med en kartläggning över problematiken. Tack
vare upparbetade kontakter på myndigheten kunde förtroliga samtal föras med personer från
grupper som har sina rötter i länder där könsstympning förekommer, vilket var viktigt med
tanke på ämnets känslighet. Utifrån kartläggningen planerar SST en tre-stegs-modell, där steg ett
är ett webbinarium i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, steg två en tvådagarskonferens,
och steg tre studiecirklar om könsstympning i hela landet.

3.10. Höjd kunskap om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar
I september 2021 fick myndigheten ett regeringsuppdrag om att höja kunskapen om säkerhet
för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott.
Uppdraget löper till 2022-12-01. I uppdraget ingår bland annat att utifrån respektive länsstyrelses
behov bidra med kunskap och stöd på området till länsstyrelsernas befintliga arbete och att
utbilda lokala styrelseledamöter och verksamhetsansvariga i trossamfunden i säkerhetsfrågor så
att kunskapen kan spridas vidare i församlingarna. Relationer mellan muslimska församlingar,
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kommuner, länsstyrelser och andra berörda myndigheter ska också stärkas. Inom ramen för
uppdraget har en projektanställd medarbetare anlitats på halvtid. En fördjupad utbildning i
säkerhet för representanter från muslimska församlingar planeras och kommer genomföras
under 2022. Vidare har seminarier om säkerhet för trossamfund genomförts i Eskilstuna
tillsammans med kommun och polis. Ytterligare seminarier planeras där såväl som på andra
orter med berörda aktörer. Flertalet möten har genomförts med länsstyrelser för att kartlägga
behov. Regeringsuppdraget är en fortsättning på det regeringsuppdrag som myndigheten fick
2019 om att höja kunskapen om säkerhet hos muslimska församlingar och i moskéer. Inom
ramen för det uppdraget har en utbildningsdag genomförts med särskild fokus på kvinnor i
muslimska trossamfund. Utbildningsdagen genomfördes i augusti efter att ha skjutits upp på
grund av pandemin.
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4. Generellt om myndighetens verksamhet
4.1. Verksamhetsutveckling
Under 2021 har myndigheten haft ett relativt stort fokus på verksamhetsutveckling. Vision, mål
och delmål har arbetats fram genom en omfattande process där alla på myndigheten har varit
delaktiga. Samtliga anställda deltog i tre halvdags workshops samt en två dagars
planeringskonferens med fokus på att ta fram vision, mål och aktiviteter för myndigheten.
Processen har letts av en extern konsult och resulterade i en verksamhetsplan för myndigheten
för 2022. Förutom aktiviteter för 2022 innehåller verksamhetsplanen en övergripande vision
samt mål och delmål för myndighetens olika verksamhetsområden. Verksamhetsplanen ska
kunna fungera som en mall för kommande planeringsarbete. Tanken är att målen ska
uppdateras kontinuerligt.
Kommunikationsfrågorna har prioriterats genom att en konsult har arbetat under andra
halvåret med att ta fram en operativ kommunikationsplan. Planen som bygger på en särskild
översyn som presenterades i början på 2021. Målet med utvecklingsarbetet på
kommunikationsområdet är att bli än mer proaktiv, prioritera de viktigaste målgrupperna och
bli bättre som vidareförmedlar av kunskap.
Vidare har pandemin krävt
ett mer digitalt arbetssätt.
Som ett led i detta har
myndigheten bytt
operativsystem till Office
365 som möjliggör bättre
digitala lösningar för
arbete på distans då olika
typer av molntjänster gör
det lättare att dela
dokument. I slutet av 2021
påbörjade en förstudie för
att digitalisera ansökningsförfarandet. Själva digitaliseringen ska genomföras under 2022 så att
det är klar när den av regeringen aviserade förändringen av regelverket för statsbidraget är klar.
Myndigheten har sedan 2020 haft tät dialog med Riksarkivet angående utveckling av
myndighetens processer för diarieföring och arkivering. Detta arbete har fortsatt under 2021 och
en rad olika styrdokument har tagits fram för att säkerställa att myndigheten lever upp till de
krav som finns för registrering och arkivering. Under 2022 kommer detta arbete att fortsätta och
en ny registrator kommer att anställas.

4.2. Kommunikation
Myndighetens kommunikation sågs över i syfte att utveckla kommunikationen ytterligare under
2021 (se 4.1). Hemsidan är tillsammans med YouTube myndighetens viktigaste kanaler för att
nå sina målgrupper och för att säkerställa att relevant kunskap om trossamfundsfrågor finns
tillgängligt. För att nå ut med nyheter och ny information, som kontinuerligt publiceras på
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hemsidan, skickar myndigheten ut digitala nyhetsbrev som länkar till hemsidan. 2021 hade
hemsidan cirka 66 000 besökare som besökte sammanlagt cirka 194 000 sidor. Därtill har
myndighetens YouTube-filmer haft cirka 19 000 visningar med drygt 500 visningstimmar, en
stor del av visningarna utgjordes av de vaccinationsfilmer som producerades i samverkan med
trossamfunden och andra myndigheter.
Under 2021 har 12 nyhetsbrev sänts ut till drygt 1240 prenumeranter. Öppningsfrekvensen var
drygt 46 procent. Prenumeranterna har även fått del av två ytterligare informationsutskick, som
sändes till närmare 2200 personer, angående digitala seminarier. Ytterligare sju utskick, med
information om vaccination samt myndighetens material och kunskapsbank har sänts till
trossamfunden, lärosäten, press och kommuner.

4.3. Kompetensförsörjning
I början av 2021 tillsatte regeringen en ny direktör för myndigheten efter ett år av
ställföreträdande direktörer. En kompetenskartläggning har genomförts i syfte att identifiera
behov av kompetens kopplat till myndighetens framtida inriktning och strategi. Tre
pensionsavgångar sker inom de kommande tre åren varför kompetensförsörjningsfrågor
kommer att vara fortsatt högt prioriterade under 2022.
Under 2021 har
myndighetens första jurist
anställts samt en ny
administratör till följd av
en pensionsavgång. Under
andra halvåret 2021 har en
kommunikatör arbetat
halvtid på myndigheten.
Ytterligare resurser
kommer behöva satsas för
att hantera bidragshanteringen samt
myndighetens andra
uppdrag. Myndigheten har
fått ett ökat förvaltningsanslag för 2022 för att
möjliggöra detta.
Myndigheten har i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med
funktionsnedsättning för praktik 2019, 2020 och 2021. Mot bakgrund av årets omständigheter
med mycket hemarbete på grund av pandemin har myndigheten inte haft möjlighet att ta emot
nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har i enkät rapporterat till
Statskontoret och har därigenom redovisat regeringsuppdraget.
Myndigheten främjar medarbetarnas möjligheter till fortbildning. Inom ramen för det
medverkade en av myndighetens handläggare på det amerikanska utrikesdepartementets
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utbytesprogram, International Visitor Leadership Program. Temat på programmet, som till följd
av pandemiläget hölls digitalt, var Interfaith Dialogue and Religious Freedom.

4.4. Arbetsmiljö och hälsa
År 2021 kännetecknades av fortsatt arbete från hemmet i stor utsträckning. Myndigheten
beslutade att möjliggöra hemarbete två dagar i veckan även efter pandemin, vilket innebära att
personalen endast behöver vara på plats tre dagar per arbetsvecka. Myndigheten har ett lokalt
avtal som ger rätt till ersättning om 3000 kr/år och anställd för friskvårdskostnader.
Sjukfrånvaron har varit låg under 2021 med inga sjukskrivningar mot bakgrund av
utmattningssymptom.
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5. Tabelldel
Tabell 1: Könsuppdelning utbildningar och seminarier
Seminarium

Kvinnor

män

totalt

Andlig vård under Covid-19 pandemin, 18/2
Religiösa minoriteter i begravningsväsendet, 25/2
Islamofobi- en lägesrapport, 13/2
Kvinnligt ledarskap (om rapporten om kvinnors inflytande i
trossamfund), 15/6
Säkerhetskonferens för kvinnor i muslimska trossamfund, 28/8
Demokratiambassadörer, 25/9

67
84
117
22

34
64
115
13

101
148
232
35

digitalt/
fysiskt
digital
digital
digital
digital

46
44

0
28

46
72

fysisk
fysisk

Seminarium om nya krav på trossamfund inför ny
trossamfundslag, 13/11
Delaktig stark och synlig, 4-5/12

34

46

80

21

0

21

fysisk och
digital
fysisk

Två seminarier på MR-dagarna, 6-7/12

46

41

87

fysisk

Seminarium om rapporten samverkan mellan trossamfund och
myndigheter vid hanteringen av covid-19, 9/12

19

23

42

digital

Tabell 2: Beslutad fördelning av statsbidrag år 2021

Organisationsbidrag

Kronor
82 462 000

Organisationsbidrag
Verksamhetsbidrag
Teologisk utbildning
Andlig vård

800 000
10 300 000

Projektbidrag
Lokalbidrag
Etableringsbidrag

10 790 000
825000

Totalt att fördela

105 177 000
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Tabell 3: Av myndigheten beslutad fördelning av organisationsbidrag för året

Trossamfund

Bidrag *

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

År 2021

År 2020

År 2019

Anges i kronor
Alevitiska Riksförbun.

423 657

442 720

305 497

Anglikanska kyrkan

140 943

199 598

220 317

51 307

50 675

34 300

10 569 039

11 396 311 (377 475)

8 244 922 (369 894)

329 873

390 179

302 480

4 138 980

3 756 541

2 349 116

4 213 153

4 896 732 (89 565)

3 561 985 (88 620)

676 197

756 199 (26 481)

587 139 (25 200)

- FIFS

3 448 283

3 563 563 (160 965)

2 349 327 (136 668)

- IFBS

788 200

847 533

539 848

- IKUS

2 179 634

1 950 011 (146 601)

1 271 105 (129 927)

- SMF

4 099 756

4 298 647 (109 221)

2 816 624 (80 703)

- SIS

3 207 733

3 259 708

1 733 280

- ISS

3 471 333

3 356 737 (98 742)

2 328 067 (81 333)

- BIS

1 436 049

1 427 154 (291 060)

953 960 (257 418)

25 096

32 031

34 300

Danska kyrkan
Equmeniakyrkan
Estniska Ev-luth kyrkan
Ev Fosterlands-Stift.
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
ISR

Isländska kyrkan
Jehovas vittnen

2 026 641

Judiska centralrådet

757 341

783 599

580 263

Lettiska Ev-luth kyrkan

135 426

125 902

93 249
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Trossamfund

Bidrag *

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

År 2021

År 2020

År 2019

Anges i kronor
Mandeiska Sab. Samf. i
Sv+Fin

772 306

Mandéernas trossamfund i
Sverige och Europa

372 164

Norska kyrkan

210 435

212 129

152 187

- Antiokiska Grek-ort

198 909

172 649

108 896

- Armenisk ap kyrkan

432 209

454 505

322 758

- Bulgarisk ort kyrkan

77 984

78 566

56 132

- Eritreanska ort kyrk

1 079 314

1 343 874

877 691

576 516

808 249

361 349

52 887

62 657

45 747

815 811
582 157

OÖKER

- Etiopisk ort kyrkan
- Finska ort kyrkan
- Georgiska ort kyrkan

214 989

- Grekisk ort kyrkan

2 162 903

2 244 635

1 579 479

- Koptisk ort kyrkan

625 820

734 888

472 419

- Makedonisk ort kyrk.

647 384

673 901

475 577

- Rumänska ort kyrkan

852 613

865 700

553 951

- Ryska ort kyrkan

292 786

304 444

235 052

- Ryska ort Moskva pat

270 108

268 696

189 936

2 114 570

2 434 273

1 673 009

- Svenska ort prosteriet

202 162

212 718

152 187

- Syrisk ort patr ställför

2 250 088

2 282 247 (314 055)

1 513 314 (291 690)

- Serbisk ort kyrkan
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Trossamfund

Bidrag *

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

Bidrag (varav
uppbördshjälp)

År 2021

År 2020

År 2019

Anges i kronor

2 017 976

2 825 630 (97 818)

1 996 538 (93 723)

929 853

877 878

572 264

10 333 880

10 134 833 (219 828)

7 944 686 (175 266)

Rom-Katolska kyrkan

11 519 062

11 910 035 (1 922 823)

8 349 678 (1 883 931)

Sjundedags Adv.samf

312 027

351 977

259 610

Sv Alliansmissionen

1 693 980

1 841 394 (55 650)

1 416 837 (53 865)

Sv Buddh. Samarb. Råd

1 034 047

1 128 602

717 996

466 414

494 868 (4 746)

353 771 (4 746)

83 832 027

85 068 999 (3 915 030)

59 269 000
(3 672 984)

- Syrisk ort ärkestiftet
- Österns ass kyrka
Pingströrelsen

Ungerska Prot kyrkan
Totalt¤

* År 2021 expedierades uppbördshjälpen av Kammarkollegiet

Tabell 4: Under år 2021 beslutade lokal- samt anpassningsbidrag
Av rådet beslutad fördelning av bidrag till anpassning av lokaler för personer med
funktionsnedsättning
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Trossamfund

Bidrag till
lokaler

Bidrag till
anpassning
av lokaler för
funktionsned
satta

Bidrag till
Bidrag till
anpassning
lokaler
av lokaler för
funktionsned
satta*

Bidrag till
anpassnin
g av
lokaler för
funktionsn
edsatta

År 2021

År 2021

År 2020

År 2019

År 2019

Anges i kronor
Bibeltrogna
Vänner - ELM

1 095 100

784 900

Ev FosterlandsStiftelsen

884 600

200 000

Evangeliska
Frikyrkan

670 000

48 400

998 200

400 000

246 200

Equmeniakyrkan

Frälsningsarmén

504 600

200 000

439 161

1 391 289
197 750

150 500

28 500

Gemensamma
församling.

1 341 200

Jehovas vittnen

342 200

Mandeiska Sab
samf i Sv+Fin

819 296

253 400

1 000 000

Pingströrelsen

146 000

672 900

Romersk-Katolska
kyrkan

385 600

39 500

Sjundedagsadvent
samf
Svenska
Alliansmissionen

513 000

1 001 300

200 000

124 000

249 800

245 900

Sveriges Buddh.
Sam. råd

1 352 242

600 000

300 000

48 517

OÖKER
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864 221

Trossamfund

Bidrag till
lokaler

Bidrag till
anpassning
av lokaler för
funktionsned
satta

Bidrag till
Bidrag till
anpassning
lokaler
av lokaler för
funktionsned
satta*

Bidrag till
anpassnin
g av
lokaler för
funktionsn
edsatta

År 2021

År 2021

År 2020

År 2019

År 2019

Anges i kronor
Antiokiska Grek
ort. Kyrk.

200 000

Makedoniska ort.
kyrkan
Serbisk ortodoxa
kyrkan

225 000

332 600

100 000
270 100

Syrisk ort patr
ställför.

200 000

Syrisk ort.
ärkestiftet

1 000 000

298 125

30 000

83 919

160 000

6 079 260

4 047 160

ISR

131 600

BIS
FIFS
IKUS
Totalt

968 800

6 227 100

2 384 200

4 000 100

* År 2020 utlystes ej bidrag till lokaler.
Av rådet beslutad fördelning av bidrag till anpassning av lokaler för personer med
funktionsnedsättning
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Tabell 5: Utbetalade lokal- samt anpassningsbidrag

Trossamfund

Bidrag till
lokaler

Bidrag till
anpass.
av lokaler
för funktionsneds
atta

Bidrag till
lokaler

Bidrag till
anpassnin
g av
lokaler för
funktionsn
edsatta

Bidrag till
lokaler

Bidrag till
anpassnin
g av
lokaler för
funktionsn
edsatta

År 2021

År 2021

År 2020

År 2020

År 2019

År 2019

Anges i kronor

Bibeltrogna Vänner - ELM
Equmeniakyrkan

256 500
1 288 600

784 900

EFS

884 600

200 000

Evangeliska Frikyrkan

670 000

247 939

Frälsningsarmén
Gemensamma församlingar

731 823

1 477 989

506 500

200 000

571 013

665 025

197 750
250 000

948 700

250 000

28 500
1 341 200

187 500
-85 213*

400 000

484 296

299 600

335 000

200 000

Judiska centralrådet
Mandeiska trosamf

500 000

250 000

250 000

i Sverige o Finland
Pingströrelsen

396 000

Romersk Katolska kyrkan

385 600

Sjundedags adventist samf
Sv Alliansmissionen

1 151 300

200 000

936 411*

1 785 893

704 099

139 500

571 400

600 000

262 000

62 000

349 800

145 900

Sveriges Buddhistiska Gemen.

Jehovas vittnen

604 899

250 000
48 517

342 200

OÖKER
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Koptisk ortodoxa kyrkan

112 500

Makedoniska ortodoxa kyrkan

347 317

Serbisk ortodoxa kyrkan

332 600

Syrisk ort patr ställföreträdar.

100 000

500 000

370 100

369 525

Syrisk ort kyrkan ärkestiftet

500 000
100 000

500 000

500 000
667 650

30 000

ISR
BIS

131 000

82 500

FIFS

83 919

IKUS

400 000

ISS

568 800
250 000

250 000

SMF
Totalt bidrag till
trossamfund

160 000

500 000
7 320 600

3 445 739

4 197 043

4 678 900

7 529 709

* Under år 2019 återbetalades 85 213 kr från Frälsningsarmén gällande ett projekt där arbetet
inte kunde genomföras.
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2 941 661

Tabell 6: Beviljade etableringsbidrag

Trossamfund
Anges i kronor

Beviljat
bidrag

År 2021

Antal
Beviljat
projekt bidrag
sökta

Antal
projekt
sökta

Beviljat
bidrag

År 2021 År 2020

År 2020

År 2019

Evangeliska Frikyrkan

-

-

Pingströrelsen

-

-

Svenska Alliansmissionen

-

-

Grekisk ort kyrkan

-

sökta
År 2019

25 000

1

-

-

-

-

-

50 000

2

25 000

1

25 000

1

Ryska ortodoxa Moskva patr

-

-

-

-

Etiopiska ortodoxa kyrkan

-

1

-

-

25 000

1

375 000

18

Koptisk ortodoxa kyrkan

-

-

Antiokiska ortodoxa kyrk

150 000

6

150 000

6

125 000

7

-

-

50 000

1

50 000

1

25 000

1

25 000

1

-

-

25 000

1

Förenade Islamiska församl

50 000

3

125 000

5

150 000

6

Isl Kulturcenter Unionen

75 000

100 000

4

150 000

6

100 000

4

150 000

8

Armeniska apostoliska kyr.

Eritreanska ortodoxa kyrkan

Georgiska ortodoxa kyrkan
Syrisk ortodoxa patr ställf
Syrisk ortodoxa ärkestift

100 000

5

Svenska Islamiska församl

-

-

Islamiska Shia-Samfunden

75 000

4

Sveriges Buddhistiska
Gemenskap

50 000

2

575 000

28

Sveriges Muslimska Förbund

Totalt
Ej godkända+försent inkomna

25 000

Antal
projekt

25 000

325 000

1

1

13

1

1
150 000

1 100 000

6

43
14

5
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225 000

11

50 000

2

1 375 000

65
12

Tabell 7: Utbetalning av etableringsbidrag

Trossamfund

Utbetalade bidrag

Utbetalade bidrag

Utbetalade bidrag

År 2021

År 2020

År 2019

Anges i kronor

125 000

Armenisk apostoliska kyrkan

25 000

Eritreanska ortodoxa kyrkan

75 000

250 000

400 000

-

25 000

25 000

50 000

175 000

125 000

Georgiska ortodoxa kyrkan

-

50 000

50 000

Grekisk ortodoxa kyrkan

-

25 000

25 000

IKUS

75 000

125 000

125 000

ISS

75 000

150 000

23 000

Rumänska ortodoxa kyrkan

-

-

-

SIF

-

-

-

125 000

75 000

125 000

-

25 000

-

Sveriges Buddhistiska Gemenskap

25 000

25 000

25 000

Syrisk ortodoxa patriark ställf

25 000

25 000

-

-

25 000

-

600 000

1 100 000

1 280 000

Evangeliska Frikyrkan
FIFS

SMF
Svenska Alliansmissionen

Syrisk ortodoxa ärkestiftet
Totalt
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125 000

125 000

Antiokiska ortodoxa kyrkan

25 000

Tabell 8: Utbetalade bidrag samt antal personer inom andlig vård i sjukvården

Bidrag

Antal
Summa bidrag
Antal
personer
personer
Anges i kronor
med
med
tjänst/del
tjänst/del
av tjänst
av tjänst
År 2021

År 2021

Kristna kyrkornas
verksamhet

53

Muslimsk verksamhet
för andlig vård inom
sjukvården
Sveriges Buddhistiska

År 2020

Summa
bidrag

Antal
personer
med
tjänst/del
av tjänst

Summa
bidrag

År 2020

År 2019

År 2019

6 586 000

53 6 674 952

55

6 408 615

13

2 727 000

13 2 627 000

13

2 471 000

2

490 000

2

460 000

2

505 000

Samarbetsråd
Andlig vård –
utbildning/drift
Summa

462 512, 76

469 858

68 10 265 512,767

68

10 276
810

635 950

70

9 975 565

I den finansiella redovisningen delas posterna upp något annorlunda än det som redovisas här.
Det sammanlagda värdet är dock detsamma.
7
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Tabell 9: Övrig information Överblick (Genom SST utbetalade bidrag) år 2021
Antal betjänade

Organisationsbid

Projektbidrag

Projektbidrag

Lokalbidrag
(byggnation. samt
anpass

Etableringsbidrag

år 2020

Församlingar inom:

för funktionsnedsätt)
Anges i kronor
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Bibeltrogna Vänner - ELM
Danska kyrkan

4565

423 657

674

140 943

2 186
581

51 307

112 460

10 410 351

3 547

329 873

Evangeliska Frikyrk

44 674

4 174 606

917 939

Ev Fosterlands-Stiftelsen

44 147

4 138 980

1 084 600

7 145

664 416

28 500

Equmeniakyrkan
Estniska Ev-luth kyrkan

Frälsningsarmén
Gemensamma förs
Isländska kyrkan

1 741 200
270

25 096

22 199

2 026 641

Judiska Centralrådet

8 148

757 341

Lettiska Ev-luth kyrkan

1 523

135 426

Mandeiska trossam i Sve+Fin

8 973

*1 154 734

Mandeiska trossam i Sve +Eu

4 039

372 164

Norska kyrkan

2 302

210 435

114 953

10 235 294

Jehovas vittnen

Pingst fria församlingar

2 073 500
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342 200

500 000

596 000

Rom-Katolska kyrkan

125 287

10 685 176

385 600

Sjundedags Adv.samf

3 289

312 027

262 000

Sv Alliansmissionen

18 028

1 669 779

1 501 100

Sv Buddhistiska Gemenskap

12 328

1 034 047

4 954

464 353

- Antiokiska Grek-ort

1 865

198 909

125 000

- Armenisk ap kyrkan

4 640

432 209

25 000

- Bulgarisk ort kyrkan

839

77 984

- Eritreanska ort kyrk

14 172

1 079 314

- Etiopisk ort kyrkan

5 836

576 516

569

52 887

2 348

214 989

- Grekisk ort kyrkan

23 489

2 162 903

- Koptisk ort kyrkan

4 770

625 820

- Makedoniska ort kyrkan

8 264

647 384

10 241

852 613

- Ryska ort kyrkan

3 150

292 786

- Ryska ort Moskva patr

2 090

270 108

22 991

2 114 570

2 025

202 162

- Syrisk ort ställföretr

25 131

2 110 579

- Syrisk ort kyrkan (ärkest)

21 184

1 975 478

9 932

929 853

Ungerska Prot kyrkan

25 000

OÖKER

- Finska ort kyrkan
- Georgiska ort kyrkan

- Rumänska ort kyrkan

- Serbisk ort kyrkan
- Svenska ort prosteriet

- Österns assyr kyrka
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75 000

432 600

370 100

25 000

Isl Samarbetsrådet
- BIS

17 066

1 300 077

- FIFS

39 499

3 369 884

- IFBS

8 994

786 247

- IKUS

26 210

2 097 896

- ISS

38 704

3 427 044

- SIS

34 511

**2 415 575

- SMF

44 310

4 048 231

131 000
50 000

400 000

*Av dessa medel är 382 428 kr organisationsbidrag som skulle ha utbetalats år 2020 men som inte kunde betalas ut pga
myndigheten hade ett ärende gällande trossamfundet hos domstolen.
**Ytterligare 782 762 kr hade beviljats men kunde inte betalas ut pga trossamfundets bankkonto spärrats.

Dessutom har följande verksamhetsbidrag utbetalats:
Bidrag till teologiska högskolor
Andlig vård inom sjukvården

800 000
10 265 513
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75 000
75 000

125 000

6. Finansiell redovisning
6.1. Resultaträkning
(tkr)

Not

2021

2020

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

14 039

12 835

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

193

166

Intäkter av bidrag

3

1 759

1 265

15 991

14 266

-10 349

-9 303

Kostnader för lokaler

-1 007

-882

Övriga driftkostnader

-4 634

-4 081

-1

0

-15 991

-14 266

0

0

112 274

101 631

-112 274

-101 631

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

Finansiella kostnader

4

5

Summa

Verksamhetsutfall

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

6
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