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NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 

ÅRSREDOVISNING 2008 

I Inledning 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första 
tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-
fund. 
 
I och med förändringen av relationerna mellan staten och trossamfunden fr.o.m. år 2000 änd-
rades även bidragen och formen för SST:s arbete. Verksamheten regleras nu i lagen om stöd 
till trossamfund (SFS 1999:932) och förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 
1999:974), samt förordningen med instruktion för SST (SFS 2007:1192). Enligt den nya in-
struktionen ska SST utöver att fördela statsbidrag även handlägga frågor om trossamfundens 
roll i krisberedskapssamordning. 
 
I ovan nämnda lag formuleras målet och förutsättningarna för det statliga stödet. Stödet 
skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt 
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Stats-
bidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de 
grundläggande värderingar som samhället vilar på, är stabilt och har egen livskraft. I regler-
ingsbrevet hänvisas till målet och årsredovisningen relaterar till målformuleringen. 
 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund består av nio ledamöter och lika många ersättare. I 
anslutning till nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor 
som rör nämnden arbete.  Rådet består av representanter för de trossamfund och samverkans-
organ som är berättigade till statsbidrag. Rådet skall även till regeringen nominera ledamöter 
och ersättare i nämnden.  
 
För de flesta av bidragen finns beredningsgrupper med uppgift att föreslå fördelning av re-
spektive bidrag som sedan beslutas av nämnden. I anslutning till SST finns två samverkansor-
gan; Islamiska samarbetsrådet (IS) och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd 
(OÖKER), vilka avger verksamhetsberättelser som redovisas i SST:s årsbok. 
 
SST:s kansli är förlagt till Ekumeniska centret i Sundbyberg. I centret som har ca 120 arbets-
platser finns även Sveriges Kristna Råd och 10-talet andra ekumeniska organisationer, samt 
Svenska Baptistsamfundets centrala kansli. 
 
SST har under året fördelat bidrag till 40 trossamfund. Av totalt nästan 3.000 församlingar har 
drygt 700 fått bidrag. 

II Resultatredovisning 
SST fördelar tre typer av bidrag; organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag. 
Regeringen anger i propositionen Staten och trossamfunden – Stöd, medverkan inom totalför-
svaret, m.m. (prop 1998/99;124) att en betydande del av statsbidraget skall kunna lämnas till 
trossamfunden som organisationsbidrag där staten inte skall påverka trossamfundens egna 
prioriteringar. Den huvudsakliga statliga styrningen för denna bidragstyp sker vid valet av 
trossamfund. 
Det finns emellertid verksamheter som trossamfund bedriver där staten vill sätta in särskilda 
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stödåtgärder. Här kan staten ge verksamhetsbidrag och när staten står för en betydande del av 
finansieringen finns det större skäl för staten att styra. Verksamhetsbidrag ges idag till andlig 
vård inom sjukvården och till teologisk utbildning som anordnas av ett antal uppräknade ut-
bildningsinstitutioner. 
Projektbidragen omfattar lokalbidrag, etableringsbidrag och bidrag till utbildning och fort-
bildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Utmärkande för projekten är att de omfattar verksamhet som har en tydlig period för genom-
förandet. 

II:1 Fördelningsprinciper för bidraget 
I regleringsbrevet anges lägsta belopp för verksamhets- och projektbidrag. SST har i huvud-
sak följt regleringsbrevet så att, enligt intentionerna med bidragsgivningen, den allra största 
delen av bidraget fördelas som organisationsbidrag. Till verksamhets- och projektbidrag har 
dock något högre summor avsatts än vad som angetts i regleringsbrevet. Anledningen är att 
kunna fullfölja verksamheter och projekt på samma nivå som tidigare. 
Regelverket för bidragen finns i SST:s tillämpningsföreskrifter. 
 
II:1:1 Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag. Enligt SST:s tillämpnings-
föreskrifter skall grundbidraget till respektive trossamfund utgöra 80% av föregående års bi-
drag. Det rörliga bidraget beräknas sedan efter antalet betjänade i trossamfundet med be-
gränsningar beräknade efter egeninsatsen inom trossamfundet och antalet präs-
ter/rabbiner/imamer verksamma inom trossamfundet. Fördelningen av det rörliga bidraget har 
gjorts enligt den betjänandestatistik för 2006 som fastställdes av SST i november 2007. 
Trossamfunden tillämpar olika principer vid fördelningen organisationsbidraget. Inom vissa 
av trossamfunden får samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör trossamfundet en pröv-
ning av bidragsansökan. I tabellen på sid 6 redovisas dels antalet församlingar som fått orga-
nisationsbidrag, dels antalet församlingar inom trossamfundet. 
De nordiska kyrkorna (danska, norska och isländska) får fr.o.m. år 2000 bidrag genom SST. 
Någon redovisning av betjänadestatistik föreligger inte från dessa kyrkor. 
 
II:1:2 Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 
 
II:1:2:1 Teologisk utbildning 
Bidraget för teologisk utbildning fördelas dels som grundbidrag med ett fastställt belopp per 
utbildningsinstitution; dels som rörligt bidrag beräknat utifrån antalet ”helårsstudenter”. De 
delar av utbildningen som erhåller statsbidrag som högskola eller folkhögskola ligger ej till 
grund för fördelningen av bidraget från SST. 
 
II:1:2:2 Andlig vård inom sjukvården 
Den största delen av bidraget för andlig vård inom sjukvården fördelas som kostnadsbidrag 
för anställning av lokala sjukhuspastorer inom den del av sjukhuskyrkan som de bidragsberät-
tigade trossamfunden ansvarar för. Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) får bidrag för utbildning 
av sjukhuspastorerna och för verksamhetssamordning. Fr.o.m. år 2006 har det första ordinarie 
bidraget för en tjänst som sjukhusimam kunnat utbetalas. Tjänsten är förlagd till Skövde. Un-
der 2008 har tre koordinatörer tillsatts för den islamiska delen av den andliga vården inom 
sjukvården. 
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II:1:3 Projektbidrag 
Projektbidrag får lämnas som lokalbidrag, etableringsbidrag och som särskilt utbildningsbi-
drag för funktionärer inom trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
 
II:1:3:1 Lokalbidrag 
Anslaget för lokalbidrag har sedan slutet av 1990-talet varit mer begränsat än tidigare. Under 
mitten av 1990-talet var anslaget i storleksordningen 13.000.000 kr medan anslaget de senaste 
åren varit i storleksordningen 2.000.000 kr. Med det låga anslaget för år 2008 har SST inte 
beviljat lokalbidrag fullt ut. Bidrag har enbart beviljats till handikappanpassning av guds-
tjänstlokaler. Bidrag för handikappanpassning har kunnat utgå till hissanläggningar, ändring 
av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade, samt hörsel-
slingor. 
 
II:1:3.2 Etableringsbidrag 
Etableringsbidrag får ges under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som hu-
vudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller 
lokal verksamhet. Bidraget fördelas bl.a. utifrån de i ansökan redovisade kostnaderna vilka 
skall styrkas vid slutredovisningen av bidraget. 
 
II:1:3:3 Särskilt utbildningsbidrag 
Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i tros-
samfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Bidraget fördelas bl.a. utifrån de i ansökan redovisade kostnaderna vilka skall styrkas vid slut-
redovisningen av bidraget. Vägledande för bidragets storlek är även principerna för fördelning 
av verksamhetsbidrag till de teologiska institutionerna. 
SST kan också anordna kurser för funktionärer inom de trossamfund som kan få del av det 
särskilda utbildningsbidraget. 

II:2 Åtgärder vidtagna för att tillförsäkra att bidraget använts för av-
sett ändamål 
SST kan kontrollera att bidrag använts till avsett ändamål enligt förordningen om statsbidrag 
till trossamfund, SFS 1999:974, 19 - 20 § och tillämpningsföreskrifterna för statsbidrag till 
trossamfund, punkt 10. 
 
II:2:1 Organisationsbidrag 
SST fördelar bidraget enligt två modeller som i rimlig omfattning tillförsäkrar att bidragen 
används för avsett ändamål. I den ena modellen lämnas församlingarnas bidragsansökningar 
till SST med ett fördelningsförslag från trossamfundet. SST:s kontroll är därefter främst av 
formell karaktär och berör bl.a. statistik över antalet betjänade och den ekonomiska redovis-
ningen. För trossamfund med väl utvecklad central administration kan rätten att fördela orga-
nisationsbidraget delegeras till trossamfundet. SST kontrollerar då trossamfundets fördelning 
av bidraget inför SST:s beslut om att fastställa bidragsfördelningen som sker under hösten. 
SST kan därutöver kontrollera de uppgifter som ligger till grund för bidragsansökan mera 
ingående t.ex. vid besök i församlingar. 
 
II:2:2 Verksamhetsbidrag 
Kontrollen av att bidraget används för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen av hur 
bidraget använts och i samband med fördelningen av bidraget för kommande år. Berednings-
grupperna för bidragen har en beredande uppgift och beslut om godkännande av redovisning-
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arna tas i nämnden. SST:s generalsekreterare är även ledamot i KAVIS – Frikyrkosamråds 
beredningsgrupp för fördelning av kostnadsbidrag till de frikyrkliga sjukhuspastorerna. 
 
II:2:3 Projektbidrag 
Kontrollen av att projektbidragen använts för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen 
av projekten. Bidragen kan även kontrolleras vid kansliets besök i församlingar. 
Lokalbidraget är preliminärt tills en slutredovisning godkänts. Etableringsbidrag och särskilt 
utbildningsbidrag utbetalas först sedan redovisade kostnader för projektet godkänts. Under 
2008 har en speciell utvärdering gjorts av etableringsbidrag beviljade i början av 2000-talet. 

II:3 Fördelning av bidragen 
Enligt regeringens regleringsbrev beslutat 2007-12-13 och regeringsbeslut 2008-03-19 har 
anslaget att fördela som stöd till trossamfund uppgått till 48.318.000 kr. Regeringsbeslutet 
innebar att bidraget reducerades med 1.914.000 kr vilket är statens kostnader för att finansiera 
hjälpen med uppbörd av kyrkoavgift. Vid fördelningen av bidraget skulle minst 6.000.000 kr 
användas för verksamhetsbidrag och minst 2.500.000 kr för projektbidrag. 
 
SST beslutade att fördela anslaget som stöd till trossamfund enligt följande: 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
39.236.000 kr 6.300.000 kr 2.782.000 kr 

 

II:3:1 Organisationsbidrag  
Totalt fördelades 39.236.000 kr vilket var årets anslag Från 2007 har 17.000 kr överförts till 
2008. Bidraget till Estnisk ortodoxa kyrkan – 28.000 kr - har inte kunnat betalas ut. 45.000 kr 
har därmed förts över till 2009 för ny fördelning. 
 
I nedanstående tabell har organisationsbidraget minskats med statens kostnader för uppbörden 
av kyrkoavgift för de samfund som får statens hjälp med denna uppbörd.  
 
Fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden och per betjänad 
 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

 
Trossamfund 

År 2008 År 
2008 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

Frälsningsarmén * 1.122.000 54.02 1.122.000 52.76 1.118.000 55.65 
Metodistkyrkan * 403.000 56.31 407.000 56.45 413.000 56.59 
Evangeliska Frikyrkan * 2.499.000 49.29 2.451.000 48.84 2.394.000 47.31 
Pingströrelsen * 6.512.000 53.41 6.495.000 53.53 6.431.000 52.30 
Sjundedags Adv.samf 257.000 60.80 263.000 68.69 277.000 68.91 
Sv Alliansmissionen * 1.188.000 51.53 1.179.000 50.89 1.167.000 50.95 
Sv Baptistsamfundet * 1.583.000 57.57 1.607.000 56.20 1.624.000 53.30 
Sv Missionskyrkan * 6.426.000 52.37 6.427.000 51.94 6.427.000 50.31 
ELM-Bibeltrogna Vänner 219.000 67.55 229.000 69.33 241.000 69.86 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2.315.000 51.16 2.269.000 51.51 2.231.000 47.82 
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Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bidrag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

 
Trossamfund 

År 2008 År 
2008 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

Estniska Ev-luth kyrkan 157.000 30.19 196.000 35.64 173.000 20.50 
Lettiska Ev-luth kyrkan 96.000 49.36 94.000 48.23 116.000 59.27 
Ungerska Prot kyrkan 219.000 39.92 233.000 42.66 250.000 45.84 
Danska kyrkan 45.000 - 45.000 - 45.000 - 
Norska kyrkan 435.000 - 435.000 - 435.000 - 
Isländska kyrkan 20.000 - 20.000 - 20.000 - 
Anglikanska kyrkan 186.000 62.00 191.000 63.67 198.000 66.00 
Rom-Katolska kyrkan * 4.478.000 53.32 4.820.000 57.71 5.240.000 52.40 
OÖKER       
- Bulgarisk ort kyrkan 25.000 31.25 31.000 38.75 39.000 48.75 
- Estniska ort kyrkan 28.000 30.43 35.000 37.23 44.000 46.32 
- Finska ort kyrkan 71.000 47.33 88.000 58.67 90.000 60.00 
- Grekisk ort kyrkan 650.000 37.14 647.000 36.97 644.000 36.80 
- Makedonisk ort kyrkan 340.000 56.67 342.000 57.00 346.000 57.67 
- Rumänska ort kyrkan 325.000 54.25 324.000 48.98 314.000 48.00 
- Ryska ort kyrkan 145.000 96.67 161.000 64.40 167.000 66.80 
- Serbisk ort kyrkan 1.264.000 49.38 1.226.000 48.65 1.187.000 47.48 
- Svenska ort prosteriet 119.000 56.83 120.000 57.69 121.000 58.88 
- Armenisk ap kyrkan 118.000 55.53 119.000 52.89 147.000 61.89 
- Eritreanska ort kyrkan ** 50.000 23.70 61.000 50.00 30.000 24.59 
- Etiopisk ort kyrkan 186.000 59.90 189.000 60.81 194.000 62.48 
- Koptisk ort kyrkan 94.000 58.75 95.000 60.13 97.000 64.67 
- Syrisk ort kyrkan 1.630.000 42.71 1.511.000 48.74 1.463.000 47.19 
- Österns ass kyrka 269.000 51.29 264.000 52.64 262.000 52,24 
Judiska Centralrådet 540.000 57.66 546.000 57.36 552.000 56.71 
Isl samarbetsrådet 133.000 50.09 136.000 48.80  47.27 
- Förenade Isl församl 1.627.000  1.626.000  1.358.000  
- Isl kulturcenterun. 748.000  659.000  706.000  
- Sv Muslimska Förb 2.073.000  1.989.000  2.241.000  
- Svenska Isl Församl 428.000  470.000  422.000  
Sv Buddh. Samarbetsråd 211.000 47.13 202.000 54.34 - - 
Totalt 39.236.000 51.36 39.324.000 52.93 39.224.000 50.21 
 
* Trossamfundet har fått statlig hjälp med uppbörd av kyrkoavgift och organisationsbidraget 
har minskats med statens kostnader för finansiering av uppbörden. 
 
** Bidraget till Eritreanska ortodoxa kyrkan gäller fr o m 2006-07-01 
 
Bidraget per betjänad varierar mellan trossamfunden. Den fördelningsmodell som tillämpats 
sedan år 2000 innebär att bidragen per betjänad inom några år kommer att vara mer jämn. 
Utgångspunkten för modellen är de utredningar som legat till grund för statens stöd till tros-
samfund fr.o.m. år 2000. 
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Antal församlingar inom respektive trossamfund som fått organisationsbidrag 
Antal 

försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

 
Trossamfund 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 
Frälsningsarmén 11 155 9 155 11 155 
Metodistkyrkan 5 55 5 55 5 56 
Evangeliska Frikyrkan 52 314 56 314 55 317 
Pingströrelsen 33 479 64 478 78 478 
Sjundedags Adv.samfundet 13 40 13 40 13 40 
Svenska Alliansmissionen 16 190 16 194 15 203 
Svenska Baptistsamfundet 33 217 40 223 35 226 
Svenska Missionskyrkan 137 697 133 714 140 732 
ELM-Bibeltrogna Vänner 29 56 28 62 29 57 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 123 404 107 414 84 423 
Estniska Ev-lutherska kyrkan 7 7 7 7 7 7 
Lettiska Ev-lutherska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Ungerska Prot kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Danska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Norska kyrkan 2 2 2 2 2 2 
Isländska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Anglikanska kyrkan 2 2 2 2 2 2 
Romersk-Katolska kyrkan 42 42 42 42 42 42 
OÖKER       
- Bulgarisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Estniska ortodoxa kyrkan 0 - 1 1 1 1 
- Finska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Grekisk ortodoxa kyrkan 4 4 4 4 4 4 
- Makedonisk ortodoxa kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Rumänska ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 3 3 
- Ryska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Serbisk ortodoxa kyrkan 9 9 9 9 9 9 
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 2 2 2 2 2 
- Armenisk apostoliska kyrkan 3 4 2 2 2 2 
- Eritreanska ort kyrkan 2 2 1 1 1 1 
- Etiopisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Koptisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Syrisk ortodoxa kyrkan 34 34 33 36 33 37 
- Österns assyriska kyrka 6 6 6 6 6 6 
Judiska Centralrådet 4 4 4 4 4 4 
Islamiska samarbetsrådet 1 1 1 1   
- Förenade Islamiska församl 32 32 32 36 31 35 
- Isl. kulturcenterunionen 14 17 15 15 16 16 
- Sveriges Muslimska Förbund 52 52 47 49 42 45 
- Sv Islamiska Församlingarna 10 11 10 14 8 11 
Sv Buddh. Samarbetsråd 10 12 8 10 - - 
Totalt 702 2.864 713 2.906 691 2.927 
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Av totalt 2.864 församlingar har 702 fått organisationsbidrag. Andelen församlingar som får 
bidrag varierar mellan trossamfunden. Inom vissa trossamfund får så gott som samtliga för-
samlingar bidrag medan andra trossamfund prioriterar vid fördelningen av bidraget.  

II:3:2 Verksamhetsbidrag 
Anslaget för verksamhetsbidrag har fördelats enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 1.200.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 5.100.000 kr 
Summa 6.300.000 kr 
 
II:3:2.1 Teologisk utbildning 
Bidraget till teologisk utbildning har fördelats mellan de bidragsberättigade utbildningsinstitu-
tionerna enligt följande: 
 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Teologisk institution 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 
Johannelunds teolo-
giska högskola 

241.000 32,9 236.000 33,7 195.000 31,7 

Korteboskolan 
 

458.000 56,6 472.000 63,7 
 

449.000 68,3 

Metodistkyrkans 
Nordiska Teol Sem 

85.000 7,5 194.000 19 
 

194.000 22,7 

Prästseminariet i 
Sthlms katolska stift 

122.000 7,5 91.000 2,5 
 

109.000 7 

Teologiska Hög-
skolan, Stockholm 

53.000 4 56.000 5 42.000 2,3 

Örebro Teologiska 
Högskola 

241.000 33 151.000 20,3 211.000 24,6 

Summa 
 

1.200.000 141,5 1.200.000 144,2 1.200.000 156,6 

 
II:3:2:2 Andlig vård inom sjukvården 
SST har fördelat 5.100.000 kr av verksamhetsbidraget för andlig vård inom sjukvården. Av 
tidigare reserverade medel (423.600 kr) har 188.000 kr fördelats under året. Totalt har alltså 
5.288.000 kr fördelats enligt följande: 
 

Summa bidrag Summa bidrag Summa bidrag Bidrag 
År 2008 År 2007 År 2006 

Kostnadsbidrag för sjukhus-
pastorer 

3.603.000 3.603.000 3.908.000 

Sveriges Frikyrkosamråd 
(FSR) 

1.387.000 1.387.000 1.387.000 

Projekt med Judiska försam-
lingen, Stockholm 

38.000 - - 

Islamisk verksamhet för and-
lig vård inom sjukvården 

260.000 110.000 553.600 

Summa 5.288.000 5.100.000 5.848.600 
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Under år 2008 har kostnadsbidrag lämnats till totalt 51 Pastors-/prästtjänster, samt ordenssyst-
rar inom den del av Sjukhuskyrkan som är relaterad till de statsbidragsberättigade trossam-
funden. Bidraget per heltidstjänst har varierat mellan 19 500 och 140 000 kr. 
 
Sedan 2006 finns en 50 % sjukhusimamtjänst etablerad på Skaraborgs sjukhus i Skövde. I 
halvårsskiftet 2008 tillkom tre koordinatörstjänster på 25 % vardera, för den muslimska delen 
av den andliga vården i sjukvården. Dessa finns i Stockholm, Göteborg och Örebro. Koordi-
natorns uppgift är främst att vara kontaktlänk till sjukhusen i respektive sjukvårdsområde och 
ansvara för aktuella listor över särskilt utsedda personer från de olika muslimska församling-
arna som kan kallas in till sjukhusen till stöd för patienter och anhöriga. Den 50 % sjukhus-
imamtjänsten har täckts till cirka 50 % av statliga bidrag, medan de tre koordinatörstjänsterna 
i stort sett har full kostnadstäckning genom det statliga bidraget.  
 
Under år 2008 har även den Judiska Församlingen i Stockholm haft ett bidrag för ett projekt-
arbete som man genomfört i Stockholmsområdet med betoning på kartläggning och informa-
tion.  
 
Bidraget till Sveriges Frikyrkosamråd gäller verksamhetssamordning av andlig vård i hälso- 
och sjukvården för alla de trossamfund som är statsbidragsberättigade och verksamma inom 
området, samt utbildning av personal. 
 
Av tidigare reserverade medel har 235.600 kr överförts till 2009. 

II:3:3 Projektbidrag 
Anslaget för projektbidrag har fördelats enligt följande: 
Lokalbidrag 2.142.000 kr 
Etableringsbidrag 600.000 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 40.000 kr 
Summa 2.782.000 kr 
 
II:3:3:1 Lokalbidrag 
SST har av årets anslag avsatt 2.142.000 kr för bidrag till handikappanpassning av lokaler. Av 
tidigare avsatta medel har 34.000 kr överförts till 2008. Dessutom har under året återbetalda 
medel och reduktioner på 477.000 kr kunnat fördelas. Totalt har alltså 2.653.000 kr funnits 
tillgängliga för fördelning. SST har fördelat 2.598.000 kr. 55.000 kr har överförts till 2009. 
36 projekt har beviljats bidrag. 
 
Fördelning av lokalbidrag 
 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 
Trossamfund 

År 2008 År 
2008 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

Frälsningsarmén 60.000 1 200.000 2 - - 
Metodistkyrkan - - 197.000 2 - - 
Evangeliska Frikyrkan 369.000 5 100.000 1 234.000 3 
Pingströrelsen 604.000 7 421.000 8 457.000 7 
Sjundedags Adv.samf - - - - 15.000 1 
Svenska Alliansmissionen - - 118.000 2 13.000 2 
Svenska Baptistsamfundet - - - - 221.000 4 
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Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 
Trossamfund 

År 2008 År 
2008 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

Svenska Missionskyrkan 1.068.000 14 889.000 16 579.000 12 
Gemensamma församl 79.000 3 162.000 2 387.000 5 
ELM-Bibeltrogna Vänner - - - - 88.000 2 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 118.000 3 12.000 2 6.000 1 
Anglikanska kyrkan - - - - 100.000 1 
Romersk-Katolska kyrkan 100.000 1 120.000 2 320.000 5 
Finska ortodoxa kyrkan - - - - 100.000 1 
Syrisk ortodoxa kyrkan 100.000 1 - - - - 
Sv Buddh Samarbetsråd 100.000 1 - - - - 
Totalt 2.598.000 36 2.219.000 37 2.520.000 44 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas lokalbidrag ut dels efter att projektet påbörjats 
och kostnaderna uppgått till 80% av bidraget, dels efter en slutredovisning. Det kan alltså gå 
en ganska lång tid mellan bidragsbeslutet och utbetalning av bidrag. 
 
 
Utbetalning av lokalbidrag 
 

Utbetalade 
bidrag 

beviljade 
efter sekel-

skiftet 

Utbeta-
lade 

bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet 

Utbetalade 
bidrag 

beviljade 
efter sekel-

skiftet 

Utbeta-
lade 

bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet 

Utbetalade 
bidrag bevil-

jade efter 
sekelskiftet 

Utbe-
talade 
bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet 

 
Trossamfund 

År 2008 År 
2008 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

Frälsningsarmén - - 181.000 - 229.000 - 
Metodistkyrkan 20.000 - 81.400 - - - 
Evangeliska Frikyrkan 230.000 - 126.200 - 164.000 - 
Pingströrelsen 583.700 - 345.300 - 528.300 - 
Sjundedags Adv.samf 7.000 - 92.600 - 1.800 - 
Sv Alliansmissionen 20.000 - 123.000 - 68.600 - 
Sv Baptistsamfundet 27.000 - 186.000 - 129.000 - 
Sv Missionskyrkan 757.300 - 636.600 - 388.100 - 
Gemensamma församl 205.800 - 248.800 - 146.000 - 
ELM-Bibeltr Vänner - - 10.000 - - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 107.200 - 12.000 - 62.300 - 
Rom-Katolska kyrkan - - 220.000 - 216.000 - 
Finska ortodoxa kyrkan 100.000 - - - - - 
Makedonisk ort kyrkan - 27.200 - - - - 
Etiopisk ortodoxa kyrkan - - - - 20.000 - 
Sv Muslimska Förbund 46.600 - - - - - 
Totalt 2.104.600 27.200 2.262.900* - 1.953.100** - 
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* 100.000 kr av utbetalade medel har återbetalats till SST 
** 220.000 kr av utbetalade medel har återbetalats till SST. 
 
 
Beviljade lokalbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

 
Trossamfund 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 
Frälsningsarmén 60.000 - 0 - 81.000 - 
Metodistkyrkan 97.000 - 117.000 - 2.400 - 
Evangeliska Frikyrkan 239.000 - 150.000 - 176.200 - 
Pingströrelsen 449.600 - 479.700 - 404.000 - 
Sjundedags Advsamf 18.000 - 25.000 - 125.000 - 
Sv Alliansmissionen - - 20.000 - 33.800 - 
Sv Baptistsamfundet 10.000 - 137.000 - 323.000 - 
Sv Missionskyrkan 819.700 - 614.000 - 367.800 - 
Gemensamma församl 45.000 - 184.200 - 271.000 - 
ELM-Bibeltr Vänner - - 78.000 - 88.000 - 
Ev Fosterlands-Stift. 13.000 - 3.000 - 3.000 - 
Anglikanska kyrkan 100.000 - 100.000 - 100.000 - 
Rom-Katolska kyrkan 110.000 - 10.000 - 110.000 - 
Makedonisk ort kyrkan - - - 27.200 - 27.200 
Finska ortodoxa kyrkan - - 100.000 - 100.000 - 
Syrisk ortodoxa kyrkan 100.000 - 70.000 - 70.000 - 
Förenade Isl församl - - 10.000 - 10.000 - 
Sv Muslimska Förbund - 29.400 46.600 29.400 46.600 29.400 
Sv Buddh Samarbetsråd 100.000 - - - - - 
Totalt 2.161.300 29.400 2.144.500 56.600 2.311.800 56.600 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2009. 
 
II:3:3:2 Etableringsbidrag 
SST har avsatt 600.000 kr av anslaget för 2008 för etableringsbidrag. Från föregående år har 
10.000 kr funnits tillgängliga för fördelning. Totalt har 600.000 kr fördelats. Ett projekt med 
bidrag på 25.000 kr har på en församlings begäran avskrivits vilket inneburit att 35.000 kr 
överförts till 2009. 
 
Fördelning av etableringsbidrag 
 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 
Trossamfund 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 
2006 

Evangeliska Frikyrkan 70.000 3 100.000 4 25.000 1 
Svenska Alliansmissionen - - - - 25.000 1 
Sjundedags Adv.samfundet 50.000 2 - - - - 
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Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 
Trossamfund 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 
2006 

Romersk-Katolska kyrkan - - 70.000 3 25.000 1 
Makedoniska ortodoxa kyrkan 40.000 1 40.000 1 - - 
Rumänska ortodoxa kyrkan - - - - 10.000 1 
Ryska ortodoxa kyrkan 25.000 1 30.000 1 - - 
Syrisk ortodoxa kyrkan 50.000 2 25.000 1 100.000 4 
Förenade Islamiska församl 125.000 5 70.000 3 75.000 3 
Sveriges Muslimska Förbund 25.000 1 15.000 1 45.000 2 
Svenska Islamiska församl 50.000 2 75.000 3 75.000 3 
Islamiska Shia-Samfunden 140.000 12 120.000 7 100.000 6 
Sveriges Buddhistiska Sam.råd 25.000 1 25.000 1 100.000 3 
Totalt 600.000 30 570.000 25 580.000 25 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas etableringsbidrag ut efter redovisning av havda 
kostnader för projektet. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning av 
bidrag. 
 
 
Utbetalning av etableringsbidrag 
 

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

 
Trossamfund 

År 2008 År 2007 År 2006 
Evangeliska Frikyrkan 95.000 50.000 25.000 
Svenska Alliansmissionen 25.000 - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen - - 30.000 
Romersk-Katolska kyrkan 33.000 - - 
Makedoniska ortodoxa kyrkan 40.000 40.000  
Rumänska ortodoxa kyrkan - 10.000 15.000 
Ryska ortodoxa kyrkan 25.000 30.000 - 
Syrisk ortodoxa kyrkan 75.000 25.000 75.000 
Förenade Islamiska församl 138.000 20.000 95.000 
Sveriges Muslimska Förbund 15.000 25.000 45.000 
Svenska Islamiska församl 50.000 100.000 50.000 
Islamiska Shia-Samfunden 94.000 113.000 50.000 
Sveriges Buddhistiska Sam.råd 25.000 25.000 100.000 
Totalt 615.000 438.000 485.000 
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Beviljade etableringsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

 
Trossamfund 

År 2008 År 2007 År 2006 
Evangeliska Frikyrkan 25.000 50.000 - 
Sjundedags Adventistsamfundet 25.000 - - 
Svenska Alliansmissionen - 25.000 25.000 
Romersk-Katolska kyrkan 62.000 95.000 25.000 
Rumänska ortodoxa kyrkan - - 10.000 
Syrisk ortodoxa kyrkan - 25.000 25.000 
Förenade Islamiska församl 37.000 50.000 - 
Sveriges Muslimska Förbund 25.000 15.000 25.000 
Svenska Islamiska församl - - 25.000 
Islamiska Shia-Samfunden 103.000 57.000 50.000 
Totalt 277.000 317.000 185.000 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2009. 
 
II:3:3:3 Särskilt utbildningsbidrag 
SST har avsatt 40.000 kr för särskilt utbildningsbidrag av anslaget för 2008. 49.000 kr har 
överförts från 2007. Totalt har alltså 89.000 kr kunnat disponeras. Under året har 5 ansök-
ningar om särskilt utbildningsbidrag kunnat beviljas med totalt 40.000 kr. 49.000 kr har över-
förts till 2009. 
 
Fördelning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Trossamfund 

År 2008 År 2008 År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 
Ryska ortodoxa kyrkan 5.000 1     
Serbisk ortodoxa kyrkan - - - - 7.000 1 
Syrisk ortodoxa kyrkan - - 7.000 1 7.000 1 
Judiska centralrådet 14.000 1 52.000 3 52.000 3 
Förenade Islamiska församl 7.000 1 - - 7.000 1 
Sveriges Muslimska Förbund 14.000 2 14.000 2 14.000 2 
Kurs för funktionärer  - - 85.000 20 118.000 40 
Totalt 40.000 5 158.000 26 205.000 48 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas det särskilda utbildningsbidraget ut efter redo-
visning av havda kostnader. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning 
av bidrag. 
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Utbetalning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

Trossamfund 

År 2008 År 2007 År 2006 
Ryska ortodoxa kyrkan 5.000   
Serbisk ortodoxa kyrkan - 7.000 12.000 
Syrisk ortodoxa kyrkan - - 13.000 
Judiska centralrådet 14.000 52.000 52.000 
Förenade Islamiska församl - - 7.000 
Sveriges Muslimska Förbund 14.000 28.000 - 
Kurser för funktionärer - 85.000 118.000 
Totalt 33.000 172.000 202.000 
 
Beviljade särskilda utbildningsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Trossamfund 

År 2008 År 2007 År 2006 
Serbisk ortodoxa kyrkan - - 7.000 
Syrisk ortodoxa kyrkan 7.000 7.000 - 
Förenade Islamiska församl 7.000   
Sveriges Muslimska Förbund - - 14.000 
Totalt 14.000 7.000 21.000 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2009. 
 

II:4 Bedömning av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål 
som ställts upp för statens stöd till trossamfund 
I samband med relationsändringarna mellan staten och trossamfunden vid sekelskiftet gjordes 
omfattande arbeten kring mål och förutsättningar för stöd till trossamfunden vilka kortfattat 
beskrivs i inledningen till årsredovisningen. Grundläggande för stödet är att det skall bidra till 
att ge förutsättningar för en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. 
 
I det för en tid sedan presenterade betänkandet av utredningen om den statliga folkrörelsepoli-
tiken i framtiden, ”Rörelser i tiden”, SOU 2007:66, diskuteras bidragsformerna och utredaren 
framhåller på olika sätt långsiktighet och organisationsbidraget som inte bör styras lika hårt 
som andra bidragsformer. På samma sätt är statens stöd till Svenska kyrkan som är betydligt 
större än till övriga trossamfund långsiktigt och förknippat med färre villkor. Angeläget är då 
att framhålla att ca 80 % av bidragen som SST fördelar till övriga trossamfund utgörs av or-
ganisationsbidrag med mindre detaljerade krav på mål, prioriteringar och återrapportering. 
SST menar att det är riktigt att så stor andel är organisationsbidrag till samfund och lokala 
församlingar. 
 
SST har enligt uppdrag i regleringsbrevet gjort en uppföljning av trossamfundens användning 
av beviljade statsbidrag under de senaste åren. Uppdraget har redovisats till regeringen i janu-
ari 2009. Uppföljningen är mera utförlig än den bedömning som redovisas i årsredovisningen. 
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Generellt sett anser SST att bidragen stöder det ovan nämnda målet om aktiv och långsiktig 
inriktning av verksamheten. 
 
II:4:1 Organisationsbidrag 
Regeringen konstaterar att organisationsbidraget inte passar för resultatstyrning vilket gör att 
en bedömning av organisationsbidraget bör göras i särskild ordning. Främst sker detta genom 
regeringens beslut om till vilka trossamfund som bidrag får lämnas. I betänkandet ”Rörelser i 
tiden” framhålls även att styrningen av organisationsbidrag skiljer sig från styrningen av verk-
samhetsbidrag och projektbidrag med avseende på detaljerade mål, prioriteringar och återrap-
porteringskrav. 
 
II:4:2 Verksamhetsbidrag 
Angående verksamhetsbidrag har SST i budgetunderlaget poängterat den andliga vården inom 
sjukvården. Behovet av en breddning av verksamheten för de trossamfund som huvudsakligen 
betjänar invandrare har aktualiserats och påbörjats. En tjänst som sjukhusimam tillsattes under 
2006 och tre koordinatörer för den islamiska verksamheten under 2008. 
 
II:4:3 Projektbidrag 
Lokalbidraget har framhållits i budgetunderlagen. Den drastiska sänkningen av bidraget som 
gjordes under andra hälften av 1990-talet har skapat problem för de församlingar som planerat 
att skaffa eller förnya sina gudstjänstlokaler. Särskilt märkbart är detta för en del församlingar 
inom de trossamfund som huvudsakligen betjänar invandrare. 
 

II:5 Bedömning av i vilken utsträckning bidragen uppfyller de villkor 
som ställts upp för statens stöd till trossamfund 
Arbetena kring sekelskiftet om relationerna mellan stat och trossamfund ställde även upp vill-
kor för statens stöd till trossamfund och i lagen om stöd sägs bl.a. att trossamfundet ska bidra 
till att stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Regleringsbreven fr.o.m. 
2004 aktualiserar mer än tidigare frågan om hur trossamfund bidrar till att upprätthålla och 
stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.  
 
SST påbörjade under 2004 ett omfattande projekt om samhällets grundläggande värderingar. I 
början av 2006 publicerades boken Samfunden och bidragen (Proprius förlag AB, Stockholm) 
i anslutning till projektet. 
 
Problemkomplexet staten – trossamfunden – det statliga stödet belyses från flera olika håll, 
t.ex. etiska grunder (de grundläggande värderingar som samhället vilar på och trossamfundens 
oberoende ställning), ett religionssociologiskt perspektiv, religionsfrihet i ett demokratiskt 
samhälle, rättsliga förhållanden, samt ett internationellt och historiskt perspektiv. Skribenter 
har engagerats från bl.a. Teologiska fakulteten och Juridiska fakulteten vid Uppsala universi-
tet.  
 
I det avslutande kapitlet i boken Samfunden och bidragen sammanfattas uppsatserna och ett 
antal frågeställningar preciseras (bl.a. sid 22 i sammanfattningen) kring samhällets grundläg-
gande värderingar och trossamfunden. Redaktören för boken lämnar ett förslag i tre punkter 
till handlingsprogram för staten och trossamfunden (sid 147 – 150 i boken, sid 23 i samman-
fattningen): 
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1. Tillsätt en religionsfrihetsutredning, som lägger särskild vikt vid relationerna mellan 
religionsfriheten och samhällets grundläggande värderingar. 
 

2. Gör en översyn av de regler som det nuvarande statsbidragssystemet bygger på. Vill 
riksdagen att större hänsyn tas till samhällets grundläggande värderingar bör man ge 
klarare riktlinjer för dessa bedömningar. 
 

3. Genomför en serie dialogseminarier med företrädare för myndigheter, organisationer, 
trossamfund och särskilda experter. Ämnen för seminarierna bör vara religionsfrihe-
tens roll, religiösa riktningar och dess seder och bruk, migration och integration samt 
de politiska och rättsliga grunderna i fråga om till exempel familjerätt, jämställdhet 
och diskriminering. 

 
Den uppföljning av trossamfundens användning av bidragen som SST gjort 2008 och som 
omnämns på sid 13 berör delvis punkt 2 ovan. Uppföljningen föranleder inte några förslag till 
större förändringar av bidragssystemet. 
 
I uppföljningen, sid 11 föreslås dock i 5 punkter hur relationerna mellan stat och trossamfund 
kan förtydligas: 
 

1. Bekräfta att samfunden har ett egenvärde och utifrån detta är värda att stödjas från sta-
tens sida. 
 

2. Bekräfta samfundens roll i normbildningsprocessen. Inte bara att upprätthålla och 
stärka samhällets grundläggande värderingar utan också att delta i uppgiften att med 
övriga samhällsaktörer utveckla dem. 
 

3. Bekräfta att samfundens grundläggande uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva själa-
vård, undervisning och omsorg. 
 

4. Ge erkänsla åt samfundens arbete som kulturbärare i det mångkulturella samhället och 
dess roll inom social ekonomi. 
 

5. Fastställa grundläggande formella krav för att trossamfund skall kunna motta statsbi-
drag. I princip de formella krav som finns idag och som visat sig fungera. 

 
SST har utifrån projektets redovisning och den gjorda uppföljningen av trossamfundens an-
vändning av beviljade statsbidrag inte haft anledning att föreslå att listan i förordningen över 
vilka trossamfund som kan få statsbidrag omprövas. 

II:6 Övergripande verksamhetsmål 
Enligt regeringens regleringsbrev skall ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv integreras i 
SST:s verksamhet. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integ-
reras i SST:s verksamhet, 
 
I propositionen Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m., prop 
1998/99:124 anger regeringen flera motiv för att staten skall stödja trossamfund: Trossamfund 
är generellt sett samhällsnyttiga organisationer som medverkar i den ständigt pågående norm-
bildningsprocessen och denna process är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grund-
läggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Vidare framhålls att enligt regeringsformen 
är det en uppgift för det allmänna att främja bl.a. religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
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och utveckla ett eget samfundsliv. Skälen för regeringens bedömning utvecklas vidare på sid 
60 – 61 i propositionen. 
 
SST:s speciella område är naturligtvis respekt och tolerans där religiös mångfald tillvaratas. I 
den utredning (Statens stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan, Ds 1999:12) som ligger 
till grund för bidragssystemet konstateras på sid 38 att ”alla trossamfund i Sverige vid sidan 
av Svenska kyrkan får betraktas som religiösa minoriteter eftersom inte något samfund betjä-
nar mer än två procent av Sveriges befolkning och att de tillsammans inte betjänar mycket 
mer än tio procent av befolkningen.” SST ger idag bidrag till 40 trossamfund som på olika 
sätt är representerade i SST – några genom samarbetsorganisationerna IS och OÖKER. Denna 
bredd är unik och mötet i SST:s organ ger grund för förståelse och respekt för den religiösa 
mångfalden. I flera sammanhang, särskilt bland invandrarnas trossamfund, sammanfaller den 
religiösa mångfalden även med etnisk, kulturell och språklig mångfald. SST:s struktur är allt-
så i sig i linje med de övergripande verksamhetsmål regeringen fastställt. 
 
Jämställdheten mellan kvinnor och män som under senare år särskilt uppmärksammats i den 
svenska debatten har i flera trossamfund en speciell dimension. Rollen mellan kvinnor och 
män definieras i tusenåriga heliga skrifter. Frågorna är aktuella i dagens trossamfund och en 
strävan efter respekt mellan könen är framträdande. 
 
Under året har SST arbetat med projektet Grundläggande värderingar – dina, mina, våra. Pro-
jektet redovisas under februari 2009 till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. 
 
Frågeställningarna kring grundläggande värderingar behandlas främst inom trossamfunden 
och församlingarna. Ytterligare redovisningar finns i årsredovisningar från församlingar, tros-
samfund och samverkansorgan som t.ex. Sveriges Kristna Råd. 
 
Krisberedskap 
Från 2008 är uppgiften om att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssam-
ordning inskrivet i instruktionen för SST. 
 
Trossamfundens betydelse i krisberedskapen har framhållits i flera sammanhang sen 1990-
talet. Nästan alla allvarliga händelser, olyckor och katastrofer har religiösa och kulturella di-
mensioner. Det behövs kompetens på området för att rätt tolka och agera i allvarliga händel-
ser. Ett exempel är demonstrationerna efter publicering av karikatyrbilder på profeten Mo-
hammed och följdverkningarna av detta. 
 
Svenska kyrkan har en lång erfarenhet av samverkan med samhället i samband med kriser. 
Vid branden i Göteborg i Makedonska föreningens lokaler tydliggjordes att det fanns stora 
behov av kontakter in i det mångkulturella Sverige. Krisberedskapsmyndigheten, KBM har 
bl.a. i Trossamfundens krisberedskapsråd, TKR arbetat med frågan om hur man kan ta tillvara 
de resurser och erfarenheter som finns hos trossamfund knutna till SST. 
 
2006 fick SST möjlighet att anställa en konsulent med huvuduppgift att utveckla och samord-
na trossamfundens lokala organisation inom krisberedskap. En projektverksamhet startades i 
tre mellansvenska städer. 2007 permanentades tjänsten och kontakter har tagits med flera or-
ter. SST:s uppgift är att uppmärksamma kommuner på behovet av kontaktnät som även om-
fattar församlingar knutna till SST, såväl de traditionella ”frikyrkorna” som katoliker, orto-
doxer, judar, muslimer och buddhister vilket för SST:s konsulent bl.a. innebär: 
- kontakt med kommuners beredskapsansvariga 
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- kontakt med lokala ekumeniska råd  
- kontakt med församlingar knutna till SST 
- föra samman intresserade personer och församlingar med kommuners krisberedskapsansva-
riga 
- kontakt med Svenska kyrkans beredskapsansvarige 
Inriktningen är att hitta lokala arbetsmodeller och lyfta fram goda exempel. 
 
Under året har konsulenten och biträdande sekreteraren haft regelbundna överläggningar med 
KBM, då oftast en representant från socialstyrelsen deltagit. Konsulenten har också möten 
med Svenska kyrkans krisberedskapsansvariga. 
Kommittén som förberett den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har 
haft kontakter med SST inom ramen för intervjuer med ”viktiga samarbetspartners”. 
Konsulenten har medverkat vid SST:s olika råd, t.ex. Islamiska samarbetsrådet, och Ortodoxa 
och Österländska kyrkors ekumeniska Råd. 
Vidare har SST informerat om arbetet kring trossamfundens krisberedskapssamordning på ett 
frukostmöte med kulturdepartementets personal. 
 
Remissyttranden 
SST har yttrat sig över följande: 
Statliga utredningar 

• Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor, SOU 2007:17 
• Rörelser i tiden, om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden, SOU 2007:66 
• Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter, SOU 2007:107 

 
Departementspromemorier 

• Ett förenklat trossamfundsregister, Ds 2008:51 
 
Ärenden från Kulturdepartementet: 

• Ansökan av Jehovas vittnen – Bibelsällskapet Vakttornet om statsbidrag 
• Ansökan av Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige om statsbidrag 
• Ansökan av Syrisk ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien om rätt till av-

giftshjälp 
• Ansökan av Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige om avgiftshjälp 

 
 
Övrigt 
Med anledning av den stora religiösa bredden har SST fått vissa uppdrag, bl.a. 

• Generalsekreteraren 
- Rikskommittén Sveriges Nationaldag 
- referensgruppen för Praktikan 

• Biträdande sekreteraren 
- Trossamfundens krisberedskapsråd (TKR) inom Krisberedskapsmyndigheten  
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II:7 Förvaltningskostnader 
Enligt regleringsbrevet skall kostnaderna i tillämpliga delar redovisas per bidragsform. En 
stor del av SST:s verksamhet kan inte direkt knytas till ett separat bidrag utan kostnaderna 
måste betecknas som allmänna och relaterade till flera av bidragen. Fr.o.m. 2007 finns dess-
utom en ordinarie tjänst på 80 % kring samordning av trossamfundens krisberedskap. Kostna-
derna för tjänsten bedöms utgöra 15 % av de totala kostnaderna för förvaltningen vilket inne-
bär 725.000 kr. Under året har SST bedrivit projektet Grundläggande värderingar – dina, 
mina, våra. Kostnaden för projektet uppgår till 409.000 kr. Dessa kostnader redovisas under 
rubriken Allmänt förutom den procentuella fördelningen av återstående förvaltningskostna-
der. 
SST har på samma sätt som föregående år fördelat övriga kostnader för förvaltningen enligt 
en nyckel som utgår från antalet ärenden behandlade i SST och dess beredningsgrupper speg-
lade av antalet paragrafer i protokollen.  
 
SST:s kostnader för förvaltningen fördelas efter den ovan beskrivna nyckeln enligt följande: 
 

Kostnad Procentuell fördel-
ning 

Kostnad Kostnad  

År 2008 År 2008 År 2007 År 2006 
Allmänt * 2.859.000 42 2.644.000 1.813.000 
Organisationsbidrag 945.000 23 831.000 865.000 
Verksamhetsbidrag 534.000 13 664.000 453.000 
Projektbidrag 903.000 22 748.000 989.000 
Totalt 5.241.000 100 4.887.000 4.120.000 
 
* Procentuell fördelning samt kostnader för krisberedskap och projekt. 
 
Kostnaderna för SST:s förvaltning uppgår till 5.241.000 kr. Anslagstilldelningen för 2008 
uppgår till 4.717.000 kr. Tidigare anslagsöverskridande innebär att anslaget reducerats med 
318.000 kr. Tillgängligt anslag är därmed 4.399.000 kr, vilket inte täcker de utgifter som ska 
belasta förvaltningsanslaget för 2008, 4.438.000 kr. En anslagskredit har beviljats på 142.000 
kr vilket täcker anslagsöverskridandet på 39.000 kr. 
 
Kompetensförsörjning 
Målet för SST:s kompetensförsörjning är att medarbetarna skall få en relevant kompetensut-
veckling. SST är en av de minsta myndigheterna. Antalet tjänster inom SST är totalt 3,6 för-
delade på fem personer. Under 2008 har det dessutom funnits en timanställd ledare för projek-
tet Grundläggande värderingar – dina, mina, våra. Det låga antalet anställda och att fyra av 
fem personer är över 60 år gör att frågorna kring kompetensförsörjning och kommande perso-
nalbyten p g a pension får en speciell karaktär. Styrelsen är medveten om situationen och un-
der 2009 kommer ett arbete att påbörjas kring rekryteringsfrågor för den fortsatta verksamhe-
ten. 
 
Under året har personalen genomfört en studieresa till London, där bl.a. följande institutioner 
besöktes: Salvation Army Emergency Services som arbetar med krisberedskap och Secretary 
for Health Care Chaplaincy som samordnar sjukhuskyrkoverksamheten. Generalsekreteraren 
och bitr sekreteraren deltog under våren i en kyrkorättskonferens i Oslo anordnad av Nätver-
ket för kyrkorätt i Norden. Bitr sekreteraren och konsulenten för krisberedskapssamordning 
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deltog i konferensen Välfärdens utmaningar om kyrka, frivillighet och stat i samverkan an-
ordnad av Centrum för studier av religion och samhälle vid Uppsala universitet. 
 

II:8 Kompletterande finansieringskällor 
Enligt regleringsbrevet kan SST söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ända-
mål. SST har under året erhållit ett projektbidrag på 900.000 kr från Integrations- och jäm-
ställdhetsdepartementet för projektet Grundläggande värderingar – dina, mina, våra 
IJ2008/492/JÄM. 2007 erhöll SST 100.000 för samma projekt, IJ2007/672/JÄM. Projektet 
ska slutredovisas 1 mars 2009. 
2005 fick SST bidrag från Justitiedepartementet som ersättning för arbete med dialog med de 
i SST representerade trossamfunden om samhällets grundläggande värderingar, 
Ju2005/6103/IM. Uppdraget har slutredovisats 21 december 2006. Av bidraget återstår 74.000 
kr. 
De två anslag SST disponerar uppgår till 53.035.000 kr.  Bidraget på 900.000 kr uppgår alltså 
till 1,7 % av de totala intäkterna. 
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III Finansiell redovisning 
III:1 RESULTATRÄKNING    
(tkr) Not 2008   2007 
Verksamhetens intäkter     
Intäkter av anslag  4 439  4 865 
Intäkter av bidrag  409  142 
Finansiella intäkter 1 118  10 

Summa  4 965  5 017 
     

Verksamhetens kostnader     
Kostnader för personal 2 -3 653  -3 565 
Kostnader för lokaler  -339  -303 
Övriga driftkostnader  -1 235  -1 000 
Finansiella kostnader 3 -15  -17 
Avskrivningar och nedskrivningar  0  -2 

Summa  -5 241  -4 887 
     
Verksamhetsutfall  -276  130 
     

Transfereringar     
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering 
av bidrag  48 476  48 377 
Lämnade bidrag  -48 476  -48 377 

Saldo  0  0 
     
Årets kapitalförändring 4 -276  130 
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III:2 BALANSRÄKNING     

(tkr) Not 2008-12-31   2007-12-31 
TILLGÅNGAR     
     

Fordringar     
Fordringar hos andra myndigheter 5 55  22 

Summa  55  22 
     

Periodavgränsningsposter     
Förutbetalda kostnader 6 84  91 

Summa  84  91 
     

Avräkning med statsverket     
Avräkning med statsverket 7 1 845  2 123 

Summa  1 845  2 123 
     

Kassa och bank     
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  851  0 

Summa  851  0 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  2 836  2 236 
     
KAPITAL OCH SKULDER     

Myndighetskapital     
Balanserad kapitalförändring 8 -352  -482 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  -276  130 

Summa  -628  -352 

     

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9 66  0 

Summa  66  0 
     

Skulder m.m.     
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 10 0  28 

Skulder till andra myndigheter 11 197  136 
Leverantörsskulder  109  54 

Övriga skulder  83  59 
Summa  390  276 
     
Periodavgränsningsposter     
Upplupna kostnader 12 583  379 

Oförbrukade bidrag 13 2 425  1 934 
Summa  3 008  2 312 

     

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  2 836  2 236 
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III:3 ANSLAGSREDOVISNING 
        
Redovisning mot anslag 
        

Anslag   Ing. över- Årets till- Omdispo- Totalt Utgifter Utgående 

(tkr)  förings- delning nerade disponi-  över- 

  belopp enl. regl. anslags- belt  förings- 

   brev belopp belopp  belopp 
  Not             
        
Uo 17 28:37 Ramanslag        

ap.1 Samarbetsnämnden för 
statsbidrag till trossamfund (ram) 14 -318 4 717 0 4 399 -4 439 -39 
        
Uo 17 28:38 Ramanslag        

ap.1 Stöd till trossamfund (ram) 15 1 301 50 232 -1 914 49 619 -48 476 1 143 
        
Summa  983 54 949 -1 914 54 018 -52 914 1 104 
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III:4 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 
     
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd   
av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.    
     

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR    
     

Redovisningsprinciper    

     
Tillämpade redovisningsprinciper    

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen  
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 
samt ESV:S föreskrifter och allmänna råd till denna.     
     
Efter brytdagen har fakturor överstigande 5 tkr bokförts som periodavgränsnings- 
poster.     
     

Värderingsprinciper    
     
Anläggningstillgångar     
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier som har ett    
anskaffningsvärde om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd   
som uppgår till lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.   
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.   
     
Tillämpade avskrivningstider     
     
3 år Datorer och kringutrustning    
 Övriga kontorsmaskiner    
5 år Inredningsinventarier    
     
Omsättningstillgångar    
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning   
beräknas bli betalda. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
     
Skulder     
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats 
till balansdagens kurs.    
     
Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet 
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio.   
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Ersättningar och andra förmåner    
     
Nämndledamöter / andra styrelseuppdrag       
        Ersättning  
Helena Benaouda, ledamot   5 225 kr 
     
Susanne Sznajderman Rytz, ledamot   - 
Vertex Trading AB, Borås     
     
Thomas Bab, ledamot   4 275 kr 
Judiska Församlingens Serviceaktiebolag(Hillelförlaget)    
     
Pavlos Menevissouglou, ledamot   3 800 kr 
     
Hazim Gurda, suppleant   2 375 kr 
     
Helén Ajdert, ledamot   2 375 kr 
     
Kent Cramnell, suppleant   1 900 kr 
Gospelhörnan AB                     
     
Michel Louis, suppleant   950 kr 
     
Charlotte Byström, ledamot   3 325 kr 
Stiftsgården Marielund AB, Katolsk Media  i Sverige AB, Hanazacka AB                    
     
Samuel Borg, ledamot   20 950 kr 
Verbum  AB, Eldsjäl Fond  AB, Gummessons Bok & Musik AB,    
Berling Media AB, SMK Hotell o Pensionat AB, AB Samvaror,   
 SVF Vision AB, Frikyrkopress AB, Lidingö Hotell o Konferens AB   
     
Suzanne Molin, suppleant   - 
Verbum Förlag AB    
     
Lars Hult, ledamot   4 275 kr 
     
Ieva Graufelde, suppleant   475 kr 
     
Karin Wiborn, ledamot   3 375 kr 
     
Knut Bertil Nyström, suppleant   2 850 kr 
     
Lola Cedergren, suppleant   2 375 kr 
     
Elisabeth Beckman, ledamot   3 325 
Frälsningsarméns Förlag AB, Sally Ann Sverige AB    
     
Trudy Fredriksson, suppleant   475 kr 
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Noter     

(tkr)      
      

Resultaträkning    

      2008   2007 
      
Not 1 Finansiella intäkter    
  Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 36  9 
  Övriga finansiella intäkter 82  1 
  Summa 118  10 
      
Not 2 Kostnader för personal    

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal) 2 032  1 854 

  Övriga kostnader för personal 1 621  1 711 
  Summa 3 653  3 565 
      
Not 3 Finansiella kostnader    
  Övriga finansiella kostnader 15  17 
  Summa 15  17 
      
Not 4 Årets kapitalförändring    
  Periodiseringsdifferenser -276  130 
  Summa -276  130 
      
      
      
      

Balansräkning    
      2008-12-31   2007-12-31 
      
Not 5 Fordringar hos andra myndigheter    
  Fordran ingående mervärdesskatt 46  17 
  Övriga fordringar hos andra myndigheter 10  5 
  Summa 55  22 
      
Not 6 Förutbetalda kostnader     
  Förutbetalda hyreskostnader 64  64 
  Övriga förutbetalda kostnader 21  27 
  Summa 84  91 
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      2008-12-31   2007-12-31 
      
Not 7 Avräkning med statsverket    
  Anslag i icke räntebärande flöde    
  Ingående balans 0  0 
  Redovisat mot anslag  48 476  48 397 
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 

icke räntebärande flöde  -48 476  -48 397 
  Fordringar /Skulder  avseende anslag i icke räntebärande 

flöde 0  0 
      
  Anslag i räntebärande flöde    
  Ingående balans 318  272 
  Redovisat mot anslag  4 439  4 774 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -4 717  -4 728 
  

Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 39  318 
      
  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riks-

banken    
  Ingående balans 1 806  1 806 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  30  116 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -48 506  -48 512 
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  48 476  48 397 
  Saldo 1 806  1 806 
  

Övriga fordringar statens centralkonto i Riksbanken 1 806   1 806 
      
  Summa Avräkning med statsverket 1 845  2 123 
      
Not 8 Balanserad kapitalförändring    
  Periodiseringsdifferenser -352  -482 
  Summa -352  -482 
      
Not 9 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktel-

ser    
  Årets pensionskostnad  66  0 
  Utgående avsättning 66  0 
      
Not 10 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret    

  
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regler-
ingsbrevet. 364  364 

      
  Utgående skuld på räntekontot 0  28 
  Summa 0  28 
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      2008-12-31   2007-12-31 
Not 11 Skulder till andra myndigheter    
  Leverantörsskulder andra myndigheter 135  82 
  Sociala avgifter 61  53 
  Summa 197  136 
      
Not 12 Upplupna kostnader    

  
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgif-
ter 354  198 

  Övriga upplupna kostnader 229  181 
  Summa 583  379 
      
Not 13 Oförbrukade bidrag    
  Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 2 425  1 934 
  Summa 2 425  1 934 
  varav för transfereringar 1 806  1 806 
      

Anslagsredovisning    
      
Not 14 Uo 17 28:37 Ramanslag    
  ap.1 Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossam-

fund (ram)    
      

  
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en an-
slagskredit på 142 tkr    

  Under 2008 har myndigheten utnyttjat 39 tkr av krediten.    
      
  Beviljad låneram i riksgälden enligt regleringsbrev 150  150 
      
Not 15 Uo 17 28:38 Ramanslag    

  ap.1 Stöd till trossamfund (ram)    

  Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 1 507 tkr. Under 2008  
  har myndigheten ej utnyttjat krediten.     
      
  Enligt Regeringsbeslut 6 2008-03-19 Ku2007/3473/KT är  1 914 tkr omdisponerat    
  till ap.2 Stöd till trossamfund    

      

  Myndigheten får enligt regleringsbrev högst betala ut 25, 50 respektive 75 procent 

  före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2008.     
  Myndigheten har betalt ut 10 569 tkr, 22 936 tkr resp. 35 921 tkr av 48 318 tkr,     
      
  Av anslaget skall minst 6 000 tkr användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 tkr för  
  projektbidrag. Under 2008 har myndigheten beviljat 6 300 tkr till verksamhets-    
  bidrag och 2 782 tkr till projektbidrag. Utbetalningarna fördelas enligt 6 488 tkr till  
  verksamhetsbidrag samt 2 780 tkr till projektbidrag.    
      
  Myndigheten får disponera hela ingående överföringsbeloppet då detta understiger 3 % av 
  föregående års tilldelning  48 318 tkr enligt regleringsbrevet. 
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III:5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 
UPPGIFTER      

(tkr) 2008 2007 2006 2005 2004 
      
Låneram Riksgäldskontoret      
Beviljad 150 150 150 150 150 
Utnyttjad 0 0 2 9 16 
      
Kontokrediter Riksgäldskontoret      
Beviljad  364 364 364 364 343 
Maximalt utnyttjad  168 117 45 179 1 332 
      
Räntekonto Riksgäldskontoret      
Ränteintäkter 36 9 4 3 6 
Räntekostnader 0 0 2 0 1 
      
Avgiftsintäkter Ej tillämpligt    
Avgiftsintäkter som disponeras      
      
Anslagskredit      
Beviljad      
SST 17 28:37 ap.1 142 473 200 300 108 
SST 17 28:38 ap.1 1 507 1 507 1 453 0 2 538 
Utnyttjad      
SST 17 28:37 ap.1 39 318 272 189 0 
      
Anslag      
Ramanslag      
Anslagssparande 1 104 983 1 293 1 055 77 
varav intecknat 0 0 0 0 0 
      
Bemyndiganden Ej tillämpligt    
      
Personal      
Antalet årsarbetskrafter (st) 4 4 4 3 3 
Medelantalet anställda (st) 5 5 5 4 4 
      
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 307 1217* 1028* 1 340 1 250 
      
Kapitalförändring      
Årets -276 130 -7 -115 -51 
Balanserad -352 -482 -475 -360 -308 
      
* Värden korrigerade från 2006/930 samt 2007/974     
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Sundbyberg 2008-02-19 
 
 
 
Helena Benaouda Thomas Bab 
 
 
 
Pavlos Menevissoglou Helén Ajdert 
 
 
 
Charlotte Byström Samuel Borg  
 
 
 
Lars Hult Elisabeth Beckman 
 
 
 
Karin Wiborn  
 /Jan-Erik Levy 
 
 
 
 
 
Bilaga: 

• Sammanställning av utbetalda statsbidrag år 2008 
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IV:1 Bilaga 

Utbetalda statsbidrag år 2008 
  Projektbidrag 
Församlingar inom Organisations-  Lokal- Etable- Särsk.utb- 
samfunden: bidrag bidrag ringsbidr. bidrag 
Frälsningsarmén 1.122.000 
Metodistkyrkan 403.000 20.000 
Evangeliska Frikyrkan 2.500.000 230.000 95.000 
Pingströrelsen 6.513.000 583.700 
Sjundedagsadventistsamfundet 257.000 7.000 
Svenska Alliansmission 1.188.000 20.000 25.000 
Svenska Baptistsamfundet 1.583.000 27.000 
Svenska Missionskyrkan 6.426.000 757.300  
Gemensamma församlingar  205.800 
ELM - Bibeltrogna Vänner   219.000 
Evang Fosterlands-Stift 2.315.000 107.200 
Estniska ev lutherska k:an 157.000 
Lettiska      "           " 96.000 
Ungerska protestant. k:an 219.000 
Danska kyrkan 45.000 
Norska kyrkan 435.000 
Isländska kyrkan 20.000 
Anglikanska kyrkan 186.000 
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