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FÖRORD 
 
 
 
 
Ett av de särskilda regeringsuppdrag SST har haft under 2014 var att kartlägga förekomsten 
av främlingsfientliga handlingar och föreslå åtgärder. Detta var ett arbete som på ett skräm-
mande sätt växte i aktualitet under arbetets gång. Något som också fortsatt under det nya året.  
 
Vad göra? Polisbevakning efterfrågas och kameror och skottsäkra glas står högt på önskelis-
tan. Det är åtgärder som är nödvändiga men samtidigt är de nödlösningar. Ingen av oss vill 
leva i ett Sverige om vilket man i utländsk press idag säger att det är (livs-)farligt att vara reli-
giös och visa sin tro öppet. Ingen av oss vill leva i ett Sverige där våra grundlagsfästa fri- och 
rättigheter, bland annat religionsfriheten, inte är en självklar del av vår samhällsgemenskap.  
 
Som myndighet finns vi för att visa på trossamfunden som en lika naturlig del av samhälls-
gemenskapen, både lokalt och nationellt, som vilket tjej- eller seniorfotbollslag som helst. Vi 
finns för att visa trossamfunden att det är i möte och i dialog med det omgivande samhället 
som man visar vad man har gemensamt istället för att vara något främmande. Det är i det 
folkliga engagemanget för vad ett gott samhälle är för alla som man kan gå från vanmakt, till 
egenmakt och vidare till gemensam makt. Det vi kallar demokrati.  
 
Bland siffror och text i denna årsredovisning kan man se vad också statens ekonomiska stöd 
till trossamfunden betyder. Det ger församlingar möjlighet att skapa mötesplatser mellan 
människor och grupper som annars aldrig skulle mötas. Det ger människor i ett nytt land möj-
ligheten att känna sig hemma i det samfund och religion som en gång gav de tolkningsnycklar 
som man så väl behöver i ett främmande land. Det ger möjlighet att på ett sjukhus få stöd och 
hjälp när livet ter sig oförutsägbart. Det ger hjälp att förverkliga drömmen om en egen lokal 
som man med stolthet kan få kalla sin egen. Listan kan göras lång.  
 
De flesta vill jag påstå bekräftar dessa bilder, både de skrämmande och de positiva. Att det då 
samtidigt finns röster som vill skära ner det statliga stödet är lika obegripligt som oroande.  
En del kallar det för religionsfobi. Finns det bot mot det? Ja, det kallas för demokrati.  
 
 
Stockholm i februari 2015 
 
 
Åke Göransson 
Generalsekreterare 
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NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 

ÅRSREDOVISNING 2014  

 

 

I Inledning  
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, har sedan budgetåret 1971/72 – den första 
tiden under namnet Sveriges frikyrkoråds samarbetsnämnd och därefter Samarbetsnämnden 
för statsbidrag till trossamfund – haft till uppgift att fördela statliga bidrag till vissa trossam-
fund. 
 
I och med förändringen av relationerna mellan staten och trossamfunden fr.o.m. år 2000 änd-
rades även bidragen och formen för SST:s arbete. Verksamheten regleras nu i lagen om stöd 
till trossamfund (SFS 1999:932) och förordningen om statsbidrag till trossamfund (SFS 
1999:974), samt förordningen med instruktion för SST (SFS 2007:1192). 
 
Enligt nämndens instruktion och andra dokument från regeringen kan SST:s verksamhet delas 
in i 5 uppgifter: 1. Fördela statsbidrag och ha en fortlöpande dialog med bidragsberättigade 
trossamfund om förutsättningarna för stödet. 2. Handlägga frågor som rör trossamfundens roll 
i krisberedskapssamordning. 3.  Ge allmänt stöd till trossamfund, särskilt de som nyligen eta-
blerat sig i landet. 4. Vara ett dialogforum för trossamfunden kring frågor som rör värdering-
ar, respekt och tolerans. 5. Vara expert i allmänna religions- och trossamfundsfrågor och sam-
verka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfunden. 
 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund består av nio ledamöter och lika många ersättare. I 
anslutning till nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor 
som rör nämndens arbete.  Rådet består av representanter för de trossamfund och samver-
kansorgan som är berättigade till statsbidrag. Rådet skall även till regeringen nominera leda-
möter och ersättare till 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 tre samverkansor-
gan; Islamiska samarbetsrådet (IS), Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd (OÖ-
KER) och Sveriges Buddhistiska samarbetsråd (SBS). 
 
SST:s kansli är förlagt till Ekumeniska centret vid Alviks Torg i Bromma. I centret, som har 
ca 210 arbetsplatser, finns 14 ekumeniska organisationer, samt bland andra, Equmeniakyrkans 
centrala kansli. 
 
SST har under året fördelat organisationsbidrag till 63 trossamfund med knappt 746.000 
(2013) bidragsgrundande personer. Av totalt drygt 2.500 församlingar från dessa har cirka 
950 fått bidrag. Ytterligare tre trossamfund får under sin uppbyggnad det som kallas etable-
ringsbidrag. Likaså tilldelas de danska-, norska- och isländska kyrkorna ett bidrag för sina 
verksamheter.  
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II Resultatredovisning 

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

II:1:1 Fördelningsprinciper för bidraget 
I regleringsbrevet anges lägsta belopp för verksamhets- och projektbidrag. SST har i huvud-
sak följt regleringsbrevet så att, enligt intentionerna med bidragsgivningen, den allra största 
delen av bidraget fördelas som organisationsbidrag.  Anledningen är att kunna fullfölja verk-
samheter och projekt på samma nivå som tidigare. 
Regelverket för bidragen finns i SST:s tillämpningsföreskrifter. 
 
Organisationsbidrag 
Organisationsbidraget fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag. Enligt SST:s tillämpnings-
föreskrifter skall grundbidraget till respektive trossamfund utgöra 70% av föregående års bi-
drag. Det rörliga bidraget beräknas sedan efter antalet bidragsgrundande personer – betjänade 
i trossamfundet med begränsningar beräknade efter egeninsatsen inom trossamfundet. Fördel-
ningen av det rörliga bidraget har gjorts enligt den statistik över betjänade för 2012 som fast-
ställdes av SST i november 2013, vilken ligger till grund för bidragsfördelningen för år 2014. 
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 20 – 21 redovisas dels antalet församlingar som fått 
organisationsbidrag, dels antalet församlingar inom trossamfundet. 
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De nordiska kyrkorna (danska, norska och isländska) får fr.o.m. år 2000 bidrag genom SST. 
Någon redovisning av statistik över betjänade föreligger inte från dessa kyrkor. 
 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 
 
Teologisk utbildning 
Bidraget för teologisk utbildning fördelas dels som ett fastställt belopp per utbildningsinstitut-
ion beräknat utifrån antalet helårsstudenter. De delar av utbildningen som erhåller statsbidrag 
som högskola eller folkhögskola ligger ej till grund för fördelningen av bidraget från SST. 
 
Andlig vård inom sjukvården 
Den största delen av bidraget till andlig vård inom sjukvården fördelas som kostnadsbidrag 
till tjänster. Det möjliggör anställning av 54 lokala sjukhuspastorer/präster/diakoner/ orden-
systrar inom den del av Sjukhuskyrkan som de bidragsberättigade trossamfunden ansvarar för. 
Den muslimska delen är under utveckling och kom att under år 2014 innefatta 11 tjänster, 
varav en sjukhusimamtjänst och övriga tjänster formade som koordinatörstjänster. Till den 
buddhistiska andliga vården gavs under året bidrag till två koordinatörstjänster. Sveriges Fri-
kyrkosamråd har tidigare administrerat bidraget till den andliga vården i förhållande till alla 
de bidragsberättigade trossamfund som har tjänster inom verksamhetsfältet. Detta förändrades 
under året och från den 1 juli 2014 administreras bidraget fullt ut av SST. 
 
Projektbidrag 
Projektbidrag får lämnas som lokalbidrag, etableringsbidrag och som särskilt utbildningsbi-
drag för funktionärer inom trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Bidraget fördelas bl.a. utifrån i ansökan redovisade kostnader vilka skall styrkas vid slutredo-
visningen av bidraget. Utbetalning av bidrag sker efter godkänd redovisning. 
 
Lokalbidrag 
Under mitten av 1990-talet var anslaget i storleksordningen 13.000.000 kr. Anslaget var från 
1997 och framåt mer begränsat än tidigare med anslag endast i storleksordningen 2.000.000 
kr. Med det låga anslaget kunde SST inte bevilja lokalbidrag fullt ut utan endast till anpass-
ning av gudstjänstlokaler för personer med funktionsnedsättning. År 2013 anslogs åter igen 
bidrag som tillåter bidrag för anskaffning samt genomgripande upprustning. Detta har hjälpt 
speciellt trossamfund med församlingar bestående av många medlemmar födda utomlands att 
kunna få ett procentuellt bidrag för att kunna genomföra en genomgripande upprustning för 
sådana delar som anses vara investeringar. Bidrag ges också till viss anpassning av lokaler för 
personer med funktionsnedsättning som t.ex. hissanläggningar, ändring av entréer och 
trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade samt hörselslingor. 
 
Ett bestående problem är disponeringen av beviljade lokalbidrag från år till år. Bidrag betalas 
ut först när minst 80% av det beviljade beloppet redovisas som förbrukat.  Det är, å andra si-
dan, inte heller rimligt att betala ut bidragsmedel innan byggnationen eller upprustningen har 
kommit igång. Enligt SSTs regler har en församling rätt att disponera bidraget i upp till två år 
efter nämndens beslut. Denna konstruktion gör att det medel som nämnden beviljar ett visst år 
ibland inte rekvireras förrän två budgetår senare. Att korta ner tiden är inte heller rimligt med 
tanke på att medlen ska bekosta strukturella förändringar som tar tid att genomföras. Om 
myndigheten hade rättigheten att spara alla medel år från år, skulle detta inte vara ett problem. 
Enligt det senaste regleringsbrevet får myndigheten endast spara 3% av tidigare års anslag. 
Teoretiskt sett betyder det att de medel som nämnden beviljat för året, men ännu inte kunnat 
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betala ut eftersom byggnationen inte är tillräckligt klar, har i princip tagits tillbaka. Detta gör 
att årsredovisningen redovisar dels de belopp nämnden beviljat för året samt, i annan tabell, 
redovisar de medel som betalats ut. Summorna i den andra tabellen består alltså i princip av 
medel som kan vara beviljade så tidigt som två år tidigare.  
Skulle beviljade medel istället genast betalas ut till beviljad församling inträffar istället en 
annan problematisk situation, nämligen att statens medel förvaltas innan de förbrukas, hos 
mottagaren och inte inom statskassan. Detta innebär också att medel skulle komma att behöva 
återkrävas, och i de fall detta inte går p.g.a. till exempel konkurser, skapa förlust för staten. 
Det skulle därför vara mest rimligt att myndigheten från år till år får behålla de medel som för 
året är beviljade men ännu ej kunnat betalas ut. Alla andra former ger en orimlig osäkerhet i 
hanteringen av skattemedel. 
 
Etableringsbidrag 
Etableringsbidrag får ges under högst tre år till ett trossamfund, församling som huvudsaklig-
en betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verk-
samhet.  
 
Särskilt utbildningsbidrag 
Särskilt utbildningsbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i tros-
samfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige. 
Vägledande för bidragets storlek är principerna för fördelning av verksamhetsbidrag till de 
teologiska institutionerna. SST kan också anordna kurser för funktionärer inom de trossam-
fund som kan få del av det särskilda utbildningsbidraget. 
 

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



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

8(47) 
 

II:1:3 Åtgärder vidtagna för att tillförsäkra att b idraget använts för 
avsett ändamål 
SST kan kontrollera att bidrag använts till avsett ändamål enligt förordningen om statsbidrag 
till trossamfund, SFS 1999:974, 19 - 20 § och tillämpningsföreskrifterna för statsbidrag till 
trossamfund.  
 
Organisationsbidrag 
SST fördelar bidraget enligt två modeller som i rimlig omfattning tillförsäkrar att bidragen 
används för avsett ändamål. I den ena modellen lämnar trossamfundet församlingarnas bi-
dragsansökningar och ett fördelningsförslag till SST. Kontrollen är därefter främst av formell 
karaktär och berör bl.a. statistik över antalet betjänade och den ekonomiska redovisningen. 
För trossamfund med väl utvecklad central administration kan rätten att fördela organisa-
tionsbidraget delegeras till trossamfundet. SST kontrollerar då trossamfundets fördelning av 
bidraget inför SST:s beslut om att fastställa bidragsfördelningen som sker under hösten. SST 
kan därutöver kontrollera de uppgifter som ligger till grund för bidragsansökan mera ingående 
t.ex. vid besök i församlingar.  
 
SST:s analysgrupp har intensifierat arbetet kring redovisning av statistik. Sedan 2012 har de 
statsbidragsberättigade trossamfunden/riksorganisationerna och SST tillsammans arbetat med 
Projekt Kvalitetsäkring. Syftet med Projekt Kvalitetsäkring är att alla trossam-
fund/riksorganisationer och deras lokala församlingar skall ha godtagbara medlemsregister – 
eftersom de bidrag som SST förmedlar baseras på antalet medlemmar. Det har länge varit 
känt att ett mindre antal av de statsbidragsberättigade samfundens medlemsstatistik inte kan 
betraktas som helt tillförlitliga och efter samtal från Riksrevisionen 2011 som SST bestämde 
att man skulle implementera detta projekt. 
Under 2012 – 2014 har samtliga statsbidragsberättigade trossamfund och riksorganisationer 
påbörjat ett arbete med att se över och uppdatera sina medlemsregister i enlighet med SSTs 
anvisningar. I de redovisningar som inkommit till SST gällande detta har vissa av samfunden 
kommit längre i detta arbete – och några har fortfarande mycket kvar att göra. Projektet 
kommer att pågå till 2016. 
 
Verksamhetsbidrag 
Kontrollen av att bidraget används för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen av hur 
bidraget använts och i samband med fördelningen av bidraget för kommande år. Berednings-
grupperna för bidragen har en beredande uppgift och beslut om godkännande av redovisning-
arna tas i nämnden. Under år 2014 besöktes alla de fyra teologiska högskolor och seminarier 
som fick del av statsbidraget under hela budgetåret. Vid besöken presenterade skolorna sin 
statsbidragsstödda verksamhet utifrån dåtid, nutid och framtid. 
 
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. Innan SST påbörja arbetet med 
att granska ansökningarna skickas kopior av ansökningarna för att godkänns av den centralor-
ganisation som de olika respektive ansökande församlingarna är del av. Ansökningarna 
granskas sedan av SSTs handläggare, och i samråd med byggnadsexpert granskas insända 
bilagor såsom planritningar och arbetsplaner för de byggnationer eller anpassningar som bi-
drag söks. Begäran om komplettering skickas till ansökande om t.ex. bilagor såsom bygglov 
eller behövliga tillstånd inte bifogats. Material analyseras också vid behov i samråd med t.ex. 
berörda kommuner eller Boverket.  
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Etableringsbidrag och särskilt utbildningsbidrag utbetalas först sedan redovisade kostnader 
för projektet godkänts. 

II:2 Fortlöpande dialog med de bidragsberättigade t rossamfunden 
om mål och förutsättningar för stödet   
Enligt SST:s instruktion ska det finnas ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden. 
Rådet består av representanter för de bidragsmottagande trossamfunden. SST - Nämnden ut-
ses av regeringen på förslag av de i rådet representerade trossamfunden så att nämnden består 
av ledamöter från trossamfunden. Nämnden har under 2014 haft 5 sammanträden.  
Rådet har sammanträtt vid två tillfällen under året. Vid första tillfället samlades man i Söder-
tälje och besökte då under förmiddagen den Koptiska ortodoxa kyrkan samt den Antiokiska 
ortodoxa kyrkan. Kyrkornas historia och aktuella situation diskuterades med representanter 
för dessa samfund. Rådet fick också träffa representanter från Södertälje kommun som infor-
merade om det samarbete som finns mellan trossamfunden och kommunen. Själva rådssam-
manträdet hölls i den Syriska ortodoxa kyrkans katedral (ärkestiftet) i Hovsjö (Sankt Jacob av 
Nsibin syrisk-ortodoxa katedral) där ledamöterna fick en rundvandring och sedan åt lunch 
tillsammans med kyrkans ärkebiskop Julius Abdulahad Gallo Shabo. I anslutning till sam-
manträdet informerade SSTs kansli om två av de särskilda regeringsuppdrag man arbetade 
med under 2014: Dialog och utbildning angående barnäktenskap och tvångsäktenskap samt 
informationsinsatser under valåret 2014.  
Vid det andra tillfället sammanträdde rådet i två dagar i Jönköping. Sammanträdet hölls i 
Pingstkyrkan. Från lunch dag ett sammanträdde rådet samt fick redovisningar av Simon 
Stjernholm angående regeringsuppdraget att kartlägga främlingsfientliga handlingar mot tros-
samfund samt av Eivor Blomqvist vad gäller andlig vård inom sjukvården i Jönköping. Dagen 
avslutades med gemensam middag där också f.d. samfundsministern Stefan Attefall med hust-
run Cecilia Hjort-Attefall närvarade och avtackades av rådet för sitt engagemang under många 
år. Dag två förrättades fem studiebesök: information hos kommunen vad gäller religiösa före-
ningar i området, besök hos Diyanet och Shia muslimska föreningen, besök hos Islamiska 
församlingen i Jönköping, besök hos Syrianska ortodoxa kyrkans förening Mardimet samt 
besök hos Svenska Alliansmissionen. 
I anslutning till SST finns tre samverkansorgan, Ortodoxa och österländska kyrkors ekume-
niska råd (OÖKER), Islamiska Samarbetsrådet (IS) samt Sveriges Buddhistiska samarbetsråd 
(SBS). För Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd (OÖKER) samt Islamiska 
Samarbetsrådet (IS) ställs vissa kansliresurser till förfogande från SST. SST:s generalsekrete-
rare, handläggaren för statsbidrag och handläggaren för kontakt med ortodoxa samfund deltar 
i samverkansorganens protokollförda möten. OÖKER har mötts två gånger under 2014 och IS 
fyra gånger. IS omfattade under 2014 sex nationella islamiska riksorganisationer. OÖKER 
omfattade 17 olika samfund. Under OÖKERs majsammanträde avgick OÖKERs mångårige 
ordförande metropoliten Pavlos Menovissoglou och lämnade över ordförandeskapet till Mihai 
Radu, präst inom den rumänsk-ortodoxa kyrkan.  
SST har sedan våren 2012 en särskild handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa 
trossamfund. Detta innebär att SST:s har möjlighet att ha en tät kontakt med ovanstående 
samverkansorgan och deras församlingar på olika orter. Handläggaren har under året träffat 
representanter för alla trossamfund inom IS och OÖKER, samt besökt många församlingar 
runtom i Sverige (Umeå, Helsingborg, Malmö, Linköping, Stockholm, Göteborg) Vid ett an-
tal av dessa tillfällen har handläggaren närvarat vid årsmöten för olika samfund för att infor-
mera om SSTs satsning för att förbättra medlemsregistreringsrutiner (”projekt kvalitetssäk-
ring”) Handläggaren har utöver de administrativa uppgifterna också assisterat i de särskilda 
uppdrag som SST fått av regeringen rörande demokratidialog, kompetensutveckling av tros-
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samfundledare, informationsinsatser inför valet, dialog och utbildning angående barnäkten-
skap och tvångsäktenskap samt utvecklingen av den andliga vården inom sjukvården. 
 
 

II:3 Protokollsförda sammanträden 
Under året har 22 protokollsförda sammanträden hållits för bl.a. nämnd, råd och samarbets-
grupper. 
 
Organ Antal Organ Antal 
SSTs nämnd 4 Islamiska samarbetsrådet 4 
SSTs råd 2 OÖKER* 2 
Analysgruppen  4 Etableringsbidragsgruppen 1 
Teologiska seminariet 1 Valberedningen 1 
Andlig vård inom sjukvården 2 Sveriges Buddhistiska 

Samarbetsråd 
1 

*Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd 

II:4 Trossamfundens roll i krisberedskapssamordning    
Uppgiften om att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning är  
reglerad i instruktionen för SST. Lokala kontakter och besök har fortsatt i kommuner där SST 
haft tidigare kontakter och arbete i nya kommuner har initierats. 
Till exempel följer SST Malmö, Södertälje och Umeå i deras arbete. I Solna och Sundbyberg, 
Sundsvall och ett flertal kommuner i Norrbotten har arbete initierats. Ett flertal länsstyrelser 
har kontaktat SST för hjälp att skapa kontakter med trossamfund på regionalnivå och flera 
seminarier och utbildningar har hållits av SST för ökad kunskap om trossamfunden och dess 
roll i krisberedskap. Arbete med att bistå kommuner, myndigheter och trossamfund med kon-
takter i små och stora kriser och katastrofer har skett vid ett flertal tillfällen under 2014. 
Skogsbranden i Västmanland, bränder i Norrköping, Eskilstuna och Eslöv är exempel på arbe-
ten som skett operativt och uppföljande. Samtliga insatser har skapat stor efterfrågan på hjälp 
med förebyggande arbete. Arbetet sker i nära samarbete med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB). Under Almedalsveckan genomfördes seminariet: ”Mångfald ger 
trygghet” där Malmö stad arrangerade med bistånd av SST. På seminariet presenterades 
COEXIST och det arbete i samverkan som pågår för trygghet och säkerhet. Under året har 
handläggaren medverkat vid SST:s nämnd och olika råd, deltagit i Svenska kyrkans träff för 
beredskapshandläggare i stiften och tillsammans med MSB samlat MSB:s samrådsgrupp med 
trossamfunden. Utbildningar, seminarier och övningar har hållits med trossamfunden internt 
för att öka trossamfundens krisberedskap och utbilda för att utgöra ett bättre bidrag till sam-
hällets krisberedskap. Föredrag, utbildningar och seminarier har hållits på Mittuniversitetet, 
Teologiska Högskolan Stockholm, Försvarsutbildarna och föreningen OFFSÄK som exempel. 
Behovet av nära kontakt och samarbete mellan trossamfunden och den nationella, regionala 
och kommunala företrädare inom krisberedskap är tydligt och har under 2014 uppmärksam-
mats i ökad omfattning. 

II:5 Remissyttranden  
SST har under året yttrat sig över följande: 
Ärende från Justitiedepartementet 

• Yttrande över betänkandet: När vi bryr oss, SOU 2013:81, JU 2013/8705/0 
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Ärende från Socialdepartementet 
• Yttrande över betänkandet: Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och 

enhetlig begravningsavgiftssats SOU:2013:82 
 

Ärende från Socialdepartementet 
• Yttrande över Högsta Förvaltningsdomstolens beslut att upphäva regeringens beslut 

angående Jehovas vittnen S 2013/7836/PBB  
 
Ärende från Socialdepartementet 

• Yttrande angående ansökan från Internationella Romska Evangeliska Missionen 
(I.R.E.M) att bli statsbidragsberättigat trossamfund S 2014/3378/PBB 
 

Ärende från Socialdepartementet 
• Yttrande angående ansökan från International Society for Krishna Consciousness 

(ISKCON) att bli statsbidragsberättigat trossamfund S 2014/4560/PBB 
 

Ärende från Socialdepartementet 
• Yttrande angående ansökan från Alevitiska Riksförbundet (ARP) att bli statsbidrags-

berättigat trossamfund S 2014/6486/PBB 
 

II:6 Kontakter med andra myndigheter och organisati oner 
Under året har kontakten med regeringskansliet, andra myndigheter och olika organisationer 
varit omfattande. SST:s roll som expertmyndighet när det gäller religions- och trossamfunds-
frågor har accentuerats. Utöver att avge remissyttranden som angivits i II:5 så har myndighet-
en besvarat ett flertal skriftliga och muntliga frågor rörande ämnen och problem som relaterar 
till statsbidragsberättigade trossamfund eller kring religion som samhällsfenomen.  
 
MR-dagarna i Umeå  
Under årets MR-dagar anordnade SST två seminarier. Seminariet Är det farligt att vara tro-
ende i Sverige? presenterade de viktigaste resultaten från regeringsuppdraget att kartlägga 
främlingsfientliga och andra former av intoleranta handlingar mot trossamfunds medlemmar 
såväl som samfundens lokaler. Medverkade gjorde Göran Larsson, Göteborgs universitet samt 
Åke Göransson, SST. Seminariet Sverige – Världens mest sekulariserade land? var en dis-
kussion och redovisning av den fördjupade dialog kring demokrati och mänskliga rättigheter 
som SST haft med trossamfunden i Sverige 2012 – 2014. Medverkande gjorde Örjan Wallin 
och Max Stockman (SST), Priyanka Mellergård John (Bilda), Samir Selmanovic (Sensus), 
Naomi Abramowiczs (Ledarskribent Liberala Nyhetsbyrån) samt Hanna Gerdes från MR-
fonden. 
 
Seminarier i Almedalen  
SST arrangerade och medverkade i seminarier under Almedalsveckan.  Ett seminarium ar-
rangerades med rubriken Mångfald ger delaktighet – hur kan trossamfunden bidra? Med 
Stefan Attefall, trossamfundsminister, Regeringen, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska 
kyrkan under ledning av Åke Göransson, generalsekreterare, SST. Ett annat seminarium ar-
rangerades med rubriken Mångfald ger säkerhet – hur kan trossamfunden bidra? Med Ven-
dela Dobson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Malin Martelius, Malmö stad, 
Örjan Wallin, SST, Robert B Andrew, Chief of the Political Section, US Embassy Stock-
holm, Elias Lomfors Carlberg, Fryshuset, Johnny Lindh, Polisen, Max Stockman, SST. Slut-
ligen medverkade SST i seminariet Mångfald ger trygghet – hur kan trossamfunden bidra? 
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Trossamfund tillsammans för trygghet i Malmö, arrangerat av Malmö stad. Där medverkade: 
Malin Martelius, Malmö stad, Örjan Wallin, SST, Cecilia Larsson, Judendom, Salahuddin 
Barakat, Islam, Anna Wall, Buddhism, Ida Wreland, Kristendom. 
 
Deltagande i organiserade grupper 
SST har också ingått i ett antal organiserade grupper:  

• SST:s generalsekreterare är ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.  
• SST:s generalsekreterare är ledamot i styrelsen för Rikskommittén Sveriges Nationaldag.  
• SST:s generalsekreterare ingår i Östergötlands länsstyrelses myndighetsnätverk för att 

motverka tvångsäktenskap.  

• SST:s generalsekreterare ingår i nätverket för bidragsgivande myndigheter.  

• SST:s generalsekreterare ingår i nätverket för små myndigheter.  

• SST:s generalsekreterare ingår i myndighetsnätverket kring politiken för det civila sam-
hället.  

• SST:s generalsekreterare ingår i Arbetsgivarverkets arbetsgivarkollegium.  

• SST:s generalsekreterare ingår i styrgruppen för det nordiska nätverket kring kyrkorätt i 
Norden.  

• SST:s generalsekreterare ingår i nätverket för kundmyndigheter till Statens servicecenter. 

• SST:s generalsekreterare är ledamot av Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbunds 
centralstyrelse. 

• Handläggare för statsbidrag ingår i Statistiska centralbyråns referensgrupp i projektet om 
att ta fram statistik om det civila samhället. 

• Handläggaren för krisberedskapsfrågor ingår i Nationell interreligiös katastrofgrupp  

• Handläggaren för krisberedskapsfrågor ingår i MSB:s Samrådsgrupp med trossamfunden.  
• Handläggaren för krisberedskapsfrågor har ingått som expert i regeringens utredning om 

ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism. 
• Handläggaren för krisberedskapsfrågor ingår i Referensgrupp till Nationell samord-

nare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism under ledning av 
Mona Sahlin. 

• Handläggaren för kontakt med muslimska och ortodoxa trossamfund ingår i Fryshusets 
Advisory Board för Tillsammans för Sverige.  
 

II:7 Jämställdhets-, mångfalds-, barn- och internat ionellt perspektiv 
Enligt förordningen för SST, SFS 2009:753, skall myndigheten integrera ett jämställdhets-, 
mångfalds-, och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete. 
 
I propositionen Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m., prop 
1998/99:124 anger regeringen flera motiv för att staten skall stödja trossamfund: Trossamfund 
är generellt sett samhällsnyttiga organisationer som medverkar i den ständigt pågående norm-
bildningsprocessen och denna process är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grund-
läggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Vidare framhålls att enligt regeringsformen 
är det en uppgift för det allmänna att främja bl.a. religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget samfundsliv. Skälen för regeringens bedömning utvecklas vidare på sid 
60 – 61 i propositionen. 
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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 63 trossamfund som på olika 
sätt är representerade i SST – några genom samarbetsorganisationerna IS, OÖKER och SBS. 
Denna bredd är unik och mötet i SST:s organ ger grund för förståelse och respekt för den reli-
giösa mångfalden. I flera sammanhang, särskilt bland invandrarnas trossamfund, sammanfall-
ler den religiösa mångfalden även med etnisk, kulturell och språklig mångfald. SST:s struktur 
är alltså i sig i linje med målen i instruktionen. 
 
 
Studieresan till Serbien – Bosnien 
SST valde 2014 att göra en studieresa till Serbien och Bosnien. Från dessa två länder finns det 
idag stora invandrargrupper i Sverige som har etablerat trossamfund som är en mycket viktig 
del av det svenska religiösa livet. Tanken med resan var att få tillfälle att titta närmare på 
dessa samfunds ”hemsituation”, och deras relation till varandra och statsapparaterna i dessa 
länder. Vidare var också ambitionen att söka förståelse för hur man arbetar med frågan om 
försoning efter det krig som drabbade f.d. Jugoslavien (1992 – 1995) och då särskilt titta på 
trossamfundens roll. Resan omfattade totalt 6 resdagar och två destinationer: Belgrad och Sa-
rajevo. I Belgrad besökte kansliet bland annat den Serbisk-ortodoxa kyrkans patriarksäte, den 
teologiska fakulteten samt en biståndsorganisation kopplad till kyrkan. SST fick också möj-
lighet att möta den statliga enhet som administrerar trossamfundsrelaterade frågor i Serbien 
(”Administrationen för samarbete med kyrkor och religiösa samfund”) inom justitiedeparte-
ment. I Sarajevo besökte SSTs kansli det Bosniakiska islamiska samfundets huvudkansli (och 
dess högste ledare stormufti Husein Kavazovic) samt ett antal viktiga historiska och pedago-
giska institutioner. Kansliet fick också möjlighet att sitta ned tillsammans med det Interreli-
giösa rådet i Bosnien och Hercegovina. Syftet med denna organisation – som har lokala av-
delningar över hela Bosnien – är att minska religiöst färgade fördomar och öka medvetenhet-
en om vikten av interreligiös dialog och samarbete genom att utveckla relationer mellan kyr-
kor och religiösa samfund. 
 
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 och tolkas i tusenåriga heliga skrifter. Frågorna är aktuella i dagens trossam-
fund och en strävan efter respekt mellan könen är framträdande. 
De ovan nämnda perspektiven framhålls i förordningen och är bland annat grund för dialoger 
mellan myndigheten och bidragsmottagande samfund vid besök eller gemensamma möten. 
 

II:8 Utredningar och publikationer  
Inom ramen för SST:s uppdrag som expertorgan har SST en skriftserie med teman inom upp-
draget. Den första skriften gavs ut 2012. Bland SST:s publikationer år 2014 ingår ytterligare 
ett nummer i skriftserien.  
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Den muslimska närvaron i Sverige  
Från 1 september 2012 till sista december 2014 knöts professor Göran Larsson vid Göteborgs 
universitet till SST på 30% tjänst. Göran Larsson arbetade i huvudsak med ett antal fråge-
ställningar som rörde den muslimska närvaron i Sverige när det gäller imamernas situation, 
muslimskt organisationsliv och olika sätt att redovisa antal muslimer.  Hans arbete redovisa-
des dels i SST:s skriftserie; dels i internationella tidskrifter. Arbetet utmynnade också i del 
fyra i ovanstående skriftserie: Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt. 

Trossamfund i Sverige – Statsbidragsberättigade tro ssamfund: presen-
tationer och aktuell statistik 2014 (uppdaterad) 
Som ett led i integrations- och demokratiprocessen för trossamfunden erbjöd SST företrädare 
för de statsbidragsberättigade trossamfunden att själva presentera sitt trossamfund. Detta re-
sulterade i den presentationsvolym som utkom under 2013. De olika bidragen speglar de 
aspekter av trossamfunden som de själva anser viktigast att förmedla. Texterna är olika i for-
mat och stil, vilket i sig blir en spegling av dagens mångfasetterade religionstillhörighet. Sta-
tistiksammanställningen pekar också på den utvecklingen. Under år 2014 utkom en uppdate-
rad utgåva. 

SST:s årsbok 2014 
SST:s årsbok för 2014 innehöll fler bidrag som speglade trossamfundens viktiga plats i de-
mokratiseringsprocessen i Sverige. Dåvarande trossamfundsminister Stefan Attefall gav upp-
muntran längs den linjen till alla trossamfunden och deras arbete. Ett besök, arrangerat för 
studiegruppen av trossamfundsledare under utbildning i SSTs regi, till Rosenbad var ett annat 
exempel på detta. Två av kapitlen i boken gav exempel på de akademiska beröringspunkter 
SST hade under året. Det ena en recension skriven av professor Göran Larsson, det andra av 
docent Magnus Hagevi med tankar kring vissa av beröringspunkter mellan politiska val och 
religionens roll. Likaså det betydelsefulla arbetet med andlig vård inom sjukvården visas ur 
två olika perspektiv i en skildring av den muslimska insatsen inom andliga vården i Göteborg 
samt några tankar kring olika aspekter av andlig vård i dagens mångfaldssverige. 

Rapport angående främlingsfientliga attacker 
Den 12 november överlämnades rapporten som sammanställts kring uppdraget om främlings-
fientliga handlingar: Främlingsfientliga attacker mot trossamfund – en kartläggning av reli-
giösa gruppers och individers utsatthet i Sverige 2014 till Regeringen. Rapporten kom ett par 
veckor senare ut i bokform. Rapporten redovisar inte bara vissa av de frågor som ämnet inne-
bär utan även en riklig mängd förslag till olika vägar till fortsatt arbete för trossamfunden och 
olika andra grupper i civilsamhället. 

II:9 Handlingsplan för att värna demokratin mot vål dsbejakande 
extremism   

I det uppdrag som gavs till SST i Regeringens skrivelse 2011/12:44, Handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism, har samtliga de tre årens arbete med att 
utvidga dialogen utförts och därefter redovisats till regeringen. För en ingående beskrivning 
av hela projektet hänvisar SST därför till denna redovisning. 
Det övergripande syftet med handlingsplanen är att värna och stärka demokratin och att där-
med göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism. Detta förutsätter 
ett långsiktigt arbete för att öka den demokratiska medvetenheten och insatser för att före-
bygga uppkomsten av våldsbejakande extremistmiljöer inom eller runtom trossamfunden. 
Regeringen formulerade uppdraget på följande sätt: ”Nämnden för statligt stöd till trossam-
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fund får i uppdrag att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med 
demokrati och demokratiska värderingar.” 

2012 – 2014 genomfördes sex rådslag och idéseminarier om trossamfundens förhållande till 
demokrati och mänskliga rättigheter. Seminarierna var i Stockholm, Göteborg, Malmö, Söder-
tälje och Umeå och utarbetades med hjälp av Fonden för Mänskliga Rättigheter. Exempel på 
frågor som avhandlades var: Vad är trossamfundens bidrag till ett demokratiskt samhälle? På 
vilket sätt hänger religion, demokrati och mänskliga rättigheter ihop? Vilka möjligheter har 
trossamfunden att påverka demokratin och arbeta med mänskliga rättigheter i dagens Sverige? 

En nationell konferens hölls i februari 2013 för att lyfta de frågor som trossamfunden anser 
viktiga när det handlar om demokrati och mänskliga rättigheter – till en vidare publik. Under 
dagen gavs på den nationella konferensen exempel på utmaningar, anspråk och initiativ som 
behandlats under rådslag och idéseminarier. 

Under dialogseminarierna efterfrågade flera deltagare konkret stöd för att fortsätta diskuss-
ionen i det egna trossamfundet. Den idé som då väcktes var att ta fram ett gemensamt material 
som stöd och inspirationskälla för diskussion och arbete relaterat till demokrati och mänskliga 
rättigheter. SST valde att kalla det ett metodmaterial men det kan även ses som ett idé- eller 
inspirationsmaterial. Detta material har rubriken ”Demokratin behöver oss”. och följer samma 
upplägg som SST:s dialogseminarier. Materialet har spritts till studieförbunden Bilda, Sensus, 
Ibn Rushd och NBV som bedömde metodmaterialet som spännande och positivt. Mer än tre-
tusen exemplar av metodmaterialet har beställts av lokala och regionala aktörer som direkt 
eller indirekt följd av ett antal utbildningsdagar som SST anordnat under 2014. Lokalt och 
regionalt har metodmaterialet använts i workshop-form, som seminariematerial eller komplet-
terande material i redan pågående verksamhet. Lokalt och regionalt har materialet ingått i 
verksamheter med stor bredd, från frågor rörande kvalitativ demokrati och demokratisk repre-
sentation till interndemokrati. Materialet var också en integrerad del i ett annat av SSTs rege-
ringsuppdrag — insatser för kompetensutveckling av trossamfundsledare — vilket innebar att 
sammanlagt 64 ledare i trossamfund också tagit emot, använt och kunnat sprida materialet 
vidare på lokal och regional nivå. SST valde att sammanfatta den utvidgade dialogen i ett 
seminarium på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå den 13 november 2014.  

 

II:10 Kompetensutveckling för trossamfundsledare  
Sammanlagt femtionio ledare och funktionärer i trossamfund fullföljde kompetensutveckling 
för trossamfundsledare. Återkopplingar till SST har visat att det förelåg ett stort behov hos 
trossamfundens funktionärer för den sorts kompetensutveckling man erbjöd samt att kursin-
nehållet på ett adekvat sätt har svarat upp mot det behovet. 
Kursen utformades tillsammans med Sensus studieförbund, som höll i en ledarskapsutveckl-
ingsmodul och Botkyrka folkhögskola som ansvarade för en kunskapshöjande modul. Under 
de sammanlagd tio studiedagarna gavs deltagarna grundläggande fortbildning inom områdena 
religionshistoria i Sverige, statlig- och kommunal förvaltning, barn- och ungdomsfrågor, 
mänskliga rättigheter och demokrati samt svensk familjerätt och internationell privaträtt. 
Kompetensutvecklingen gavs i tre delar av landet för att kunna ge en så bred spridning som 
möjligt. Alla nationella bidragsberättigade trossamfund gavs möjlighet att söka platser för 
ledare som saknar svensk skolbakgrund. Sammanlagd var det 204 sökande på ursprungliga 
totalt 60 utbildningsplatser. 
Deltagarna har meddelat att de genom fullgången kompetensutveckling stärkts i sin ledarroll 
genom att få nya verktyg för praktiska, samhälleliga och sociala frågor. Ledarskapsmodulen 
var synnerligen uppskattad, och lärdomar kring ett reflexivt ledarskap har varit direkt tillämp-
bart i den pastorala eller administrativa roll deltagarna har i sina respektive trossamfund och 
församling.  I flera fall har man också kunnat mötas över religionsgränser utanför kurstill-
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fällena, vilket ger positiva utslag i den sociala hållbarheten i samhället även utanför SSTs 
verksamhetsområden.  
 

Uppdrag angående handledning om arbete med interrel igiösa och mång-
kulturella råd  
Regeringen beslutade 2013-11-28 att ge Nämnden för statligt stöd till trossamfund i uppdrag 
att ta fram en handledning om arbete med interreligiösa och mångkulturella råd inom ramen 
för kommuner och landstingens ansvar för krisberedskap och social hållbarhet. I uppdraget 
ingick att även sprida och informera om handledningen. Under 2014 färdigställdes handled-
ningen och seminarier arrangerades för ansvariga. Utskick av handledningen har gjorts till 
landets samtliga kommuner, landsting och länsstyrelser och upplagor som kurslitteratur till 
MSB:s utbildningar och Mittuniversitetets kurser har sänts ut.  
 

Uppdrag: Stimulera trossamfundens arbete med inform ationsinsatser 
inför EUP-val respektive nationella allmänna val  
SST utförde uppdraget att stimulera deltagande i allmänna val genom informationsinsatser 
genom att samarbeta med Ekumeniska EU-kontoret inför EUP-valet och genom samarbete 
med statsbidragsberättigade trossamfund och fonden för mänskliga rättigheter inför de nation-
ella, regionala och kommunala valen.  
Inför EUP-valet arrangerades fyra seminarier. Ett vardera i Rinkeby, Västerås, Angered och i 
Malmö. Alla dessa seminarier hölls i offentliga lokaler. Ytterligare ett seminarium hölls, i en 
modifierad version, på fryshuset i Stockholm.  
Gemensamt för arrangemangen var formen, där inledningen gjordes av en komiker följt av 
Klas Jansson från europaparlamentets informationskontor som gav ett föredrag om EU som 
politisk institution samt lokala paneldeltagare som höll ett modererat samtal om demokratiskt 
deltagande och representation. Till seminarierna delades också ett tryckmaterial ut, framtaget 
av Ekumeniska EU-kontoret med fem centrala argument för varför en enskild röst är viktig i 
ett parlamentariskt val. 
Arbetet med insatser inför EU-valet var väl planerade och genomförda men blev dåligt be-
sökta, med undantag för det seminarium som skedde på fryshuset på inbjudan av projektet 
Tillsammans för Sverige. En möjlig förklaring till att de av SST och Ekumeniska EU-kontoret 
arrangerade seminarierna inte engagerade fler besökare kan vara att EU-frågan generellt inte 
engagerar väljarkåren i samma utsträckning som lokala eller nationella val. 

Små positiva effekter kan skönjas i att valdeltagandet faktiskt ökade i samtliga valkretsar där 
seminarier hölls. I Angered arrangerades även ett ytterligare demokratiseminarium på EUP-
valstema med lokala krafter som deltagit i SSTs ursprungliga arrangemang. 

Inför de nationella valen valde SST att arbeta med en annan strategi och lät trossamfund och 
församlingar stå som värdar för arrangemanget i egna lokaler. Som grund för workshopen 
användes metodmaterialet Demokratin behöver oss i en utökad och uppdaterad version med 
en modul om allmänna val. 

Fem workshops hölls totalt. I Stockholm hölls en i Järfälla i Imam Ali moskén och en i Hall-
unda, där Botkyrka folkhögskola stod värd. I Göteborg arrangerades workshoppen i Syriskor-
todoxa församlingen i Hjällbos församlingslokal och i Malmö hos muslimska församlingen. I 
Norrköping användes arbetets museums lokaler. Alla tillfällen präglades av stort deltagande 
och engagemang från deltagarna, som kom från flera olika trossamfund. Hanna Gerdes från 
fonden för mänskliga rättigheter ledde seminarierna tillsammans med personal från SST. 
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Uppdrag om hur barnäktenskap och tvångsäktenskap sk a förhindras 
I ingången till uppdraget gjordes en kunskapsinhämtning från svenska och utlänska myndig-
heter och frivilligorganisationer, bl.a. länsstyrelsen Östergötland som har det nationella sam-
ordnande uppdraget kring hedersvåld och förtryck, f.d. Ungdomsstyrelsen som haft tidigare 
uppdrag om tvångsgifte, men också norska och brittiska myndigheter som jobbar med frågan 
och som har en längre erfarenhet av lagstiftning kring tvångsäktenskap. På frivilligsidan eta-
blerades kontakt mellan bl.a. SST och Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund. 

SST arrangerade sju lokala hearings i landet dit trossamfund och församlingar var inbjudna att 
delta i en öppen diskussion kring SSTs uppdrag om den nya lagstiftningen på området. Valda 
orter var Västerås, Jönköping, Luleå, Malmö, Göteborg, Gävle och Norrköping. 

Utbildningen för vigselförrättare utformades som en heldagsutbildning i två separata moduler. 
Mosa Sayed från Uppsala universitet föreläste om den nya lagstiftningen och svensk familje-
rätt och Zubeyde Demirörs från Fryshuset/Elektra föreläste om hedersrelaterad problematik.  

En vägledning för trossamfund och vigselförrättare, motsvarande heldagsutbildningen tema-
tik, togs fram och distribueras av SST. Mer än trehundra vigselförrättare deltog i utbildningen. 

Kartläggning av främlingsfientliga handlingar mot t rossamfund.  
Under 2014 gjorde SST, på uppdrag av regeringen, en kartläggning av främlingsfientliga 
handlingar mot trossamfund. Upprinnelsen var att man både från myndighet- och trossam-
fundshåll hade börjat se en ökning av dessa kränkningar – framförallt mot moskéer i Sverige. 
Rapporten visar att främlingsfientliga handlingar och hot mot trossamfund är ett omfattande 
problem i dagens Sverige. Dessa hot och attacker riktas både mot samfundens lokaler och mot 
dess medlemmar. De som drabbas är inte bara de synligt praktiserande – till exempel präster, 
rabbiner och imamer – utan också personer som förmodas tillhöra en viss religiös grupp. I 
arbetet med denna kartläggning genomförde SST hearingar med företrädare för ett flertal tros-
samfund, intervjuer och möten med enskilda företrädare och myndighetspersoner.  Till detta 
går också rapporten igenom den forskningslitteratur och tidigare rapporter som berör ämnet. 
SST föreslår i slutet av rapporten ett antal åtgärder i det framtida arbetet mot främlingsfient-
liga handlingar och hatbrott mot trossamfund 
 

II:11 Fördelning av bidragen  
Riksdagen har beslutat om ett anslag för stöd till trossamfunden på 77.662.000 kr. Detta 
framgår även av regeringens regleringsbrev beslutat 2013-12-12. Den ursprungliga siffran var 
77.732.000 kr från vilka 70.000 kr reducerades till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med det e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvaltningen. Regeringen har 
beslutat att 2.899.000 kr av anslaget ska disponeras av Skatteverket för motsvarande statens 
kostnader för att finansiera hjälpen med uppbörd av avgift inom de ”SST-samfund” där avgif-
ten är aktuell.  
Vidare skulle vid fördelningen av anslaget minst 10.000.000 kr användas för verksamhetsbi-
drag och minst 14.000.000 kr för projektbidrag. 2.000.000 kr fick användas först efter rege-
ringsbeslut. Av dessa 2.000.000 kr fördelades 1.700.000 kr till projektet för kompetensut-
veckling av trossamfundsledare och 300.000 kr till uppdraget angående Krisberedskapshand-
ledning för kommuner.  
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SST beslutar om fördelningen mellan bidragsmottagarna och har 2014 beslutat att fördela 
anslaget enligt följande redovisning: 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
49.407.000 kr* 11.115.000 kr 15.210.000 kr 

* Reduceras med 2.899.068 kr för uppbördshjälp = kvar att fördela: 46.507.932 kr 
 
Vid slutet av året omfördelade nämnden vissa summor av bidraget. 325.833 kr som inte kun-
nat disponeras inom den del av verksamhetsbidraget som disponeras för andlig vård inom 
sjukvården omfördes till bidragsdelen för lokalbidrag inom projektbidraget enligt nedan: 

 
Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 

49.407.000 kr* 10.789.167 kr 15.535.833 kr 

*Reducerades med 2.899.068 kr för uppbördshjälp = kvar att fördela: 46.507.932 kr 
 
 
Under året har följande beviljade bidrag utbetalats: 
 
Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag  

46.477.337 kr 9.960.036 kr 15.226.083kr 
 

 

II:11:1 Organisationsbidrag  
Totalt fanns anslag på 46.507.932 kr att fördela efter avdrag på 2.899.068 kr för statens kost-
nader för hjälpen med uppbörd av medlemsavgifter.  Av detta betalades 46.477.337 kr ut. 
 
I nedanstående tabell har organisationsbidraget minskats med statens kostnader för uppbörden 
av medlemsavgift för de samfund som får statens hjälp med denna uppbörd. Tabell över utbe-
talat organisationsbidrag finns i bilagan på sid 47. 
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Av nämnden beslutad fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden 
och per bidragsgrundande person (betjänad) 

 
Trossamfund Summa bi-

drag 
Bidrag 

per betjä-
nad 

Summa bidrag Bidrag 
per 

betjänad 

Summa bidrag Bidrag per 
betjänad 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Frälsningsarmén * 1.005.860 71.73 1.101.545 78.56 1.140.000 78.50 
Equmeniakyrkan* ** 8.900.568 66.23 9.652.279 71.82   
Metodistkyrkan * **  **   432.000 74.10 
Evangeliska Frikyrk * 3.022.164 62.28 3.153.885 65.00 3.129.000 65.30 
Pingströrelsen * 7.243.544 66.55 7.731.043 71.03 7.784.000 68.60 
Sjundedags Adv.samf 251.000 71.06 271.000  76.73 275.000 74.40 
Sv Alliansmissionen * 1.362.308 64.69 1.448.430 68.78 1.455.000 65.90 
Sv Baptistsamfundet * **  **   1.899.000 68.30 
Sv Missionskyrkan * **  **   7.384.000 67.70 
ELM-Bibeltr. Vänner ****78.000 29.75 117.000 40.12 156.000 55.50 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2.824.000 65.39 2.965.000 68.65 2.940.000 65.70 
Estniska Ev-luth kyrkan 269.000 57.00 267.000 56.58 211.000 42.90 
Lettiska Ev-luth kyrkan 123.000 64.20 128.000 66.80 127.000 66.30 
Ungerska Prot kyrkan 201.968 37.27 143.409 26.46 224.000 74.70 
Danska kyrkan ****100.000 - 100.000 - 100.000 - 
Norska kyrkan ****300.000 - 300.000 - 300.000 - 
Isländska kyrkan ****100.000 - 100.000 - 100.000 - 
Anglikanska kyrkan 215.000 61.15 220.000     62.57 215.000 67.40 
Rom-Katolska kyrkan * 4.776.208 46.02 5.022.828 48.39 5.005.000 51.60 
OÖKER       
- Bulgarisk ort kyrkan ***23.000 ***0  14.000 17.50 17.000 21.30 
- Finska ort kyrkan 84.999 56.67 84.000 56.00 79.000 65.80 
- Grekisk ort kyrkan 771.000 44.06 805.000 46.00 800.000 66.70 
- Makedonisk ort kyrkan 389.000 64.84 408.000 68.00 406.000 67.70 
- Rumänska ort kyrkan 386.000 63.28 400.000 65.57 395.000 67.80 
- Ryska ort kyrkan 111.000 74.00 121.000 80.67 126.000 84.00 
- Serbisk ort kyrkan 1.715.000 61.57 1.762.000 63.26 1.722.000 61.80 
- Svenska ort prosteriet 139.002 63.94 145.000 66.70 144.000 66.60 
- Armenisk ap kyrkan 125.000 52.63 120.000 - 91.000 - 
- Eritreanska ort kyrk 145.000 54.39 141.000 52.89 130.000 55.20 
- Etiopisk ort kyrkan 194.000 67.60 206.000 71.78 208.000 72.50 
- Koptisk ort kyrkan 140.000 48.03 128.000 43.91 0 - 
- Syrisk ort kyrkan * 2.381.142 47.14 2.026.888 40.22 1.957.000 51.10 
- Österns ass kyrka 374.000 61.19 383.000 62.66 374.000 61.30 
Judiska Centralrådet 578.000 68.47 617.000 73.09 625.000 69.10 
Isl samarbetsrådet 7.324.173   59.47  60.00 
- Förenade Isl församl IS  2.273.640  1.602.000  
- Isl kulturcenterun. IS  761.275  922.000  
- Sv Muslimska Förb IS  1.388.800  1.738.000  
- Svenska Isl Församl IS  590.700  742.000  
- Isl Shia Samfunden 537.000  571.000  417.000  
- Bosniska Isl. Samf IS  620.200  966.000  
Sv Buddh. Samarbetsråd 318.000 66.08 336.000 69.83 337.000 62.70 
Totalt 46.507.936  46.623.925 44.47 46.674.000 66.00 
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Bidraget per betjänad varierar mellan trossamfunden. Detta beror bland annat på den trög-
hetsmodell på 70% som grundbidrag, och resterande i eventuellt rörligt bidrag enligt fördel-
ningsmodellen med uppfylld egeninsats som kriterium 
 
* Trossamfundet har fått statlig hjälp med uppbörd av medlemsavgift och organisationsbidra-
get har minskats med statens kostnader för finansiering av uppbörden. 
** Equmeniakyrkan är bildad av trossamfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan vilka tidigare år redovisats som separata poster. 
*** Bulgariska ortodoxa kyrkan beviljades organisationsbidrag med 23.000 kr men uppfyllde 
inte kraven för redovisning och har därför inte tilldelats medel under 2014. 
**** Har betalats ut enligt särskild ordning. 
 
Antal församlingar inom respektive trossamfund som fått organisationsbidrag 
 
 
Trossamfund 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Frälsningsarmén 30 99 29 109 32 114 
Sv. Missionskyrkan* - - - - 3 49 
Equmeniakyrkan 59 758 165 791 - - 
Evangeliska Frikyrkan 98 299 111 352 59 299 
Pingströrelsen 150 452 150 461 150 463 
Sjundedags Adv.samfundet 10 35 11 37 11 37 
Svenska Alliansmissionen 14 167 15 167 16 174 
Metodistkyrkan* - - - - 40 192 
Sv. Baptistsamfundet* - - - - 138 659 
ELM-Bibeltrogna Vänner 30 41 30 45 34 51 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 204 335 143 352 166 359 
Estniska Ev-lutherska kyrkan 6 6 6 6 6 6 
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 1 1 1 1 1 1 
Isländska kyrkan 1 1 1 1 1 1 
Anglikanska kyrkan 2 2 2 2 2 2 
Romersk-Katolska kyrkan 44 44 44 44 44 44 
OÖKER       
- Bulgarisk ortodoxa kyrkan 0 1 1 1 1 2 
- 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 3 3 3 2 5 
- Eritreanska ort kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Etiopisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 4 
- Koptisk ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 0 9 
- Syrisk ortodoxa kyrkan 40 40 40 40 35 41 
- Österns assyriska kyrka 6 6 6 6 6 6 
Judiska Centralrådet 4 4 4 4 4 4 
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Trossamfund 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Islamiska samarbetsrådet       
- Förenade Islamiska församl 40 42 40 42 36 42 
- Isl. kulturcenterunionen 14 14 14 14 13 14 
- Sveriges Muslimska Förbund 38 39 38 39 34 39 
- Sv Islamiska Församlingarna 19 22 19 22 16 15 
- Isl Shia Samfunden 20 25 20 25 13 30 
- Bosniska Islamiska Samf 21 21 21 21 23 23 
Sv Buddh. Samarbetsråd 12 12 12 12 12 12 
Totalt **897 **2.502 957 2.572 926 2.724 
 
* Equmeniakyrkan är bildad av trossamfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan vilka tidigare år redovisats som separata poster. 
** Ytterligare 46 församlingar får bidrag genom etableringsbidrag. 
 
Av totalt 2.502 församlingar har 897 fått organisations bidrag vilket utgör nästan 36 procent. 
Andelen församlingar som får bidrag varierar mellan trossamfunden. Inom vissa trossamfund 
får så gott som samtliga församlingar bidrag medan andra trossamfund prioriterar vid fördel-
ningen av bidraget.  
 

II:11:2 Verksamhetsbidrag 
Anslaget för verksamhetsbidrag har fördelats enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 1.000.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 9.789.167 kr 
Summa 10.789.167 kr 
 
Bidraget har kunnat utbetalas enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 1.000.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 8.960.036 kr 
Summa 9.960.036 kr 
 
II:11:2.1 Teologisk utbildning 
Bidraget till teologisk utbildning 1.000.000 kr har SST beslutat fördela mellan de bidragsbe-
rättigade utbildningsinstitutionerna enligt följande: 
 
 
Teologisk institution Summa 

bidrag 
Antal 

helårs-
studenter 

*** 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Johannelunds teolo-
giska högskola 

231.000  254.000 10,8 302.000 20,9 

Korteboskolan** 
 

128.000  639.000 28,0 596.000 42,0 

Metodistkyrkans -  - - - - 
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Teologisk institution Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 
*** 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-

studenter 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Nordiska Teol Sem * 
Prästseminariet i 
Sthlms katolska stift 

81.000  102.000 4,0 65.000 3,8 

Teologiska Hög-
skolan, Stockholm 

315.000  247.000 10,5 162.000 10,8 

Örebro Teologiska 
Högskola 

245.000  198.000 8,3 315.000 21,8 

Summa 
 

1.000.000  1.440.000 61,6 1.440.000 99,3 

 
* Seminariet har avvecklats men mottagaren finns nämnd i förordningen. 
** Korteboskolans utbildningar avslutades efter första terminen/halvåret 2014. 
*** Som del av övergången till schablonberäknat bidragsystem för de teologiska institution-
erna samlades inte statistik in för år 2014. 
 
II:11:2:2 Andlig vård inom sjukvården 
SST har fördelat 8.960.036 kr av verksamhetsbidraget för andlig vård inom sjukvården. Be-
slutad summa var något högre, men då ett par nyetablerade tjänster tillträddes först en bit in 
på det nya året betalades endast del av bidraget ut.   
 
Bidrag Summa bidrag Summa bidrag Summa bidrag 

År 2014 År 2013 År 2012 
Kostnadsbidrag för sjukhus-
pastorer/präster 

6.208.001 5.568.333 4.323.000 

Sveriges Frikyrkosamråd 
(FSR) 

756.909 1.570.000 1.427.000 

Islamisk verksamhet för and-
lig vård inom sjukvården 

1.568.667 1.236.667 385.000 

Sveriges Buddhistiska 
Samarbetsråd 

426.459 340.000 - 

Summa 8.960.036 8.715.000 6 135.000 
 
Verksamhetsbidraget till den andliga vården i sjukvården ökade med 1 miljon kronor år 2014. 
Det ökade bidraget har varit avgörande för att ge goda förutsättningar för etablering av nya 
tjänster för trossamfund som är i uppbyggnadsskedet av arbetet inom den andliga vården. 
Samtidigt har ökningen bidragit till att stärka stabiliteten kring befintliga tjänster.  
 
Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) har fram till den 30 juni 2014 administrerat bidraget till den 
andliga vården inom sjukvården. Det arbetet har utförts i förhållande till FSR:s medlems-
samfunds medarbetare i Sjukhuskyrkan, liksom medarbetare från de katolska och de orto-
doxa/orientaliska trossamfunden. FSR har även under åren haft uppdraget att bistå andra tros-
samfund än de kristna att inrätta tjänster inom den andliga vården i sjukvården. Detta föränd-
rades under året och från den 1 juli 2014 administreras bidraget full ut av SST.  
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Tjänster 
Totalt lämnades kostnadsbidrag till 54 pastors-/prästtjänster, diakoner samt ordenssystrar 
inom den del av Sjukhuskyrkan som är relaterad till de statsbidragsberättigade trossamfunden. 
Bidraget per heltidstjänst har normalt varierat mellan cirka 50 000 och 180 000 kr. För de 
ortodoxa/orientaliska kyrkorna tillkom under året tre nya sjukhusprästtjänster på vardera 25 % 
av heltid. 
 
Den muslimska delen av arbetet har utvecklats ytterligare. Vid ingången till år 2014 fanns 9 
tjänster etablerade. Under 2014 planerades för ytterligare tre tjänster i Linköping, Helsingborg 
respektive Umeå. Etableringen av tjänsten i Umeå kom att fördröjas något och tillsätts först 
våren 2015. Av de muslimska tjänsterna är en att likna vid tjänsterna i Sjukhuskyrkan. Övriga 
är formade som koordinatörtjänster. Dessa är på 25 % av heltid och bidraget täcker hela kost-
naden för tjänsten. Koordinatörens uppgift är främst att vara kontaktlänk till sjukhusen i re-
spektive sjukvårdsområde och ansvara för aktuella listor över särskilt utsedda personer från de 
olika muslimska församlingarna som kan kallas in till sjukhusen till stöd för patienter och 
närstående.  
 
Sedan år 2013 har även Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd tjänster inom den andliga vården 
i sjukvården. Två koordinatörstjänster finns inrättade med liknande upplägg som de mus-
limska tjänsterna. En tjänst för Svealand och Norrland och en för Götaland. Från 2014 är 
dessa tjänster på 30 % av heltid. 
 
Utbildning 
Bidraget till den andliga vården inom sjukvården innefattar också utbildning. Utbildnings-
dagar för personer med ansvar inom buddhistisk andlig vård har hållits vid två tillfällen och 
två liknande utbildningstillfällen har hållits inom den muslimska andliga vården. Ett arbete 
med att förnya utbildningsprogrammet för personalen i Sjukhuskyrkan har fortgått och delvis 
introducerats under 2014. Sju medarbetare inom den del av Sjukhuskyrkan som relaterar till 
bidragsberättigade trossamfund har under året gått olika delar av detta utbildningsprogram.  

 

II:11:3 Projektbidrag  
Anslaget för projektbidrag har fördelats enligt följande: 
Lokalbidrag 13.685.833 kr 
Etableringsbidrag 1.610.000 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 240.000 kr  
Summa 15.535.833kr 
 
Anslaget för projektbidrag har kunnat betalas enligt följande: 
Lokalbidrag 13.590.131 kr 
Etableringsbidrag 1.445.952 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 190.000 kr 
Summa 15.226.083 kr 
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II:11:3:1 Lokalbidrag 
I anslaget för projektbidrag har under ett antal år endast kunnat rymmas bidrag till anpassning 
av gudstjänstlokaler för personer med funktionsnedsättning. Under år 2013 och 2014 stärktes 
bidraget och har därför också kunnat rymma bidrag till viss byggnation och anskaffning. SST 
har av årets anslag avsatt, efter omfördelning hösten 2014, 13.685.833 kr för bidrag till lokal-
bidrag. Av dessa har 13.590.131 kr betalats ut till pågående projekt. 52 nya projekt har bevil-
jats bidrag under året.  
 
 
Av nämnden beslutad fördelning av lokalbidrag samt bidrag till anpassning av 

lokaler för personer med funktionsnedsättning 
 

 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal an-
sökta  

projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Frälsningsarmén 310.000 3 32.000 2 - - 
Metodistkyrkan* - - - - 100.000 1 
Evangeliska Frikyrkan 340.500 7 - 2 450.000 5 
Equmeniakyrkan* 2.784.800 20 1.138.000 33 - - 
Pingströrelsen 3.013.903 14 1.226.000 18 650.000 7 
Adventistsamfundet - - 25.000 3 - - 
Sv Alliansmissionen 735.000 4 279.000 5 108.000 2 
Sv Baptistsamfundet* - - - - 100.000 1 
Svenska Missionskyrkan* - - - - 905.000 14 
Gemensamma församl 708.800 2 1.189.000 4 519.000 7 
ELM-Bibeltrogna vänner 55.000 - 8.000 3 - - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 368.600 3 60.000 1 229.000 3 
Norska evang-luth kyrk - 1 - - - - 
Dansk Kirke - - 100.000 - - - 
Estniska evang-luth kyrk 108.625 1 - - - - 
Romersk-Katolska kyr-
kan 

100.000 8 1.621.000 5 100.000 1 

Makedoniska ortodoxa 
kyrkan 

- - 891.000 2 - - 

Rumänska ortodoxa kyr-
kan 

- 1 - 1 - - 

Serbisk ortodoxa kyrkan 118.900 - 441.000 4 - - 
Syrisk ortodoxa kyrkan 486.000 4 2.100.000 4 - - 
Österns assyriska kyrka - - - 1 - - 
Koptisk ortodoxa kyrkan - 1 - - - - 
Etiopiska ortodoxa kyrk - 1 - - - - 
Judiska församlingar - - 110.000 1 - - 
Mandeiska Sabeiska 
samf. 

- - - 2 - - 

Förenade Islamiska för-
saml 

356.000 - - 4 - - 

Isl Kulturcenter Unionen 1.000.000 1 470.000 4 - - 
Sv Muslimska Förbund - 2 100.000 7 - - 
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Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal an-
sökta  

projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Islamiska Shia-
Samfunden 

- 1 903.000 1 - - 

Bosniska isl samfundet - - 1.344.000 5 100.000 1 
Sveriges Buddhistiska 
Sam.råd 

-  100.000    

Totalt 10.486.128   74 12.137.000 112 3.261.000 42 
 
* Equmeniakyrkan är bildad av trossamfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan vilka tidigare år redovisats som separata poster. 
 
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 lång tid mellan bidragsbeslutet och utbetalning av bidrag. 
 
 
Utbetalning av lokalbidrag 
 

Trossamfund Utbetalade 
bidrag bevil-

jade efter 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag be-
viljade före 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag be-

viljade efter 
sekelskiftet* 

Utbe-
talade 
bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet* 

Utbetalade 
bidrag be-

viljade efter 
sekelskiftet* 

Utbeta-
lade bi-
drag be-
viljade 

före sekel-
skiftet* 

År 2014 År 2014 År 2013 År 
2013 

År 2012 År 2012 

Frälsningsarmén 42.000 - - - - - 
Evangeliska Frikyrkan 1.315.000 - 775.000 - 263.000 - 
Pingströrelsen 4.736.503 - 1.545.100 - 590.800 - 
Sv Alliansmissionen 768.600 - 154.000 - 107.400 - 
Equmeniakyrkan** 1.830.228 - - - - - 
Sv Baptistsamfun-
det** 

- - 100.000 - 100.000 - 

Sv Missionskyrkan** - - 265.200 - 1.319.800 - 
Gemensamma församl 862.800 - 1.149.300 - 284.000 - 
ELM-Bibeltrogna 
vänner 

55.000 - 8.000 - - - 

Ev Fosterlands-
Stiftelsen 

318.800 - 155.000 - 209.000 - 

Rom-Katolska kyrkan 100.000 - 1.512.000 - 100.000 - 
Makedoniska orto-
doxa kyrkan 

161.400 - 712.800 - - - 

Rumänska ortodoxa 
kyrkan 

26.000 - - - - - 

Serbisk ortodoxa kyr-
kan 

207.100 - 352.800 - - - 

Syrisk ortodoxa kyr- 1.366.000 - 800.000 - - - 
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Trossamfund Utbetalade 
bidrag bevil-

jade efter 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag be-
viljade före 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag be-

viljade efter 
sekelskiftet* 

Utbe-
talade 
bidrag 
bevil-
jade 
före 

sekel-
skiftet* 

Utbetalade 
bidrag be-

viljade efter 
sekelskiftet* 

Utbeta-
lade bi-
drag be-
viljade 

före sekel-
skiftet* 

År 2014 År 2014 År 2013 År 
2013 

År 2012 År 2012 

kan 
Judiska förs. central-
råd 

100.000 - - - 100.000 - 

Förenade Islamiska 
församl 

356.000 - - - - - 

Isl Kulturcenter Un-
ionen 

1.032.000 - 438.000 - - - 

Sv Muslimska För-
bund 

- - 100.000 - - - 

Islamiska Shia-
Samfunden 

180.600 - 722.400 - - - 

Bosniska isl samfun-
det 

68.800 - 1.075.200 - - - 

Totalt bidrag till tros-
samfund 

13.526.831 - 9.864.800 - 3.074.000* - 

Arvode för byggkon-
sult för expertbedöm-
ning av ansökningar  

63.300      

Totalt utbetalt  13.590.131      
 
* Tabellerna avser endast bidrag till anpassning av gudstjänstlokaler för personer med funkt-
ionsnedsättning. 
* Equmeniakyrkan är bildad av trossamfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan. De utbetalade medlen kommer från ansökningar beviljade in-
nan sammanläggningen. 
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Beviljade lokalbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året  
 

 
Trossamfund 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-

kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
efter se-
kelskiftet 

Bidrag 
beviljade 
före se-
kelskiftet 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Frälsningsarmén 200.000 - 32.000 - - - 
Metodistkyrkan* - - - - 100.000 - 
Evangeliska Frikyrkan 160.500 - 134.000 - 470.000 - 
Equmeniakyrkan* 1.629.400  136.000    
Pingströrelsen 904.900 - 921.200 - 409.200 - 
Sjundedags Advsamf 25.000 - 25.000 - - - 
Sv Baptistsamfundet* - - - - 110.000 - 
Sv Missionskyrkan* - - - - 482.000 - 
Svenska Alliansmiss. 53.400  110.000    
Gemensamma församl 129.000 - 154.000 - 267.000 - 
Ev Fosterlands-Stift. 69.800 - - - 115.000 - 
Estniska evangeliska ky 108.625      
Danska ev-lut kyrkan 100.000      
Rom-Katolska kyrkan 364.000 - 209.000 - 100.000 - 
Makedoniska ortodoxa 
kyrkan 

16.800 - 178.200 - - - 

Rumänska ortodoxa 
kyrkan 

- - 26.000 - - - 

Serbisk ortodoxa kyr-
kan 

- - 88.200 - - - 

Syrisk ortodoxa kyrkan 420.000 - 1.300.000 - - - 
Judiska församlingar 10.000 - 10.000 - - - 
Förenade Isl församl - - - - 66.800 - 
Isl Kulturcenter Union-
en 

32.000 - 32.000 - - - 

Sv Muslimska Förbund - 29.400 - 29.400 - 29.400 
Islamiska Shia-
Samfunden  

- - 160.600 - - - 

Bosniska isl samfundet 300.000 - 268.800 - 100.000 - 
Buddistiska samarbets-
rådet 

100.000 - - - - - 

Totalt 4.623.425 29.400 3.785.000 29.400 2.220.000 29.400 
 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2015.  



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

28(47) 
 

 
 
II:11:3:2 Etableringsbidrag 
SST har avsatt 1.610.000 kr av anslaget 2014 för etableringsbidrag. 100.000 kr reserverades 
för senare fördelning men togs inte i anspråk. 
 
Beviljade etableringsbidrag 
 
 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

sökta 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Evangeliska Frikyrkan 60.000 2 90.000 3 60.000 2 
Pingströrelsen 30.000 1     
Sv Alliansmissionen 20.000 1 20.000 1 30.000 1 
Ev Fosterlands-Stiftelsen - - - - 30.000 1 
Norska kyrkan 0 1 - - - - 
Romersk-katolska kyrkan 0 1 - - - - 
Makedonska ortodoxa kyrk 0 1 - - - - 
Rumänska ortodoxa kyrkan 50.000 1 50.000 1 50.000 1 
Ryska ortodoxa kyrkan 30.000 1 - - 30.000 1 
Ryska ortod. Moskva patr 60.000 2 - - - - 
Etiopiska ortodoxa kyrkan 30.000 1 - - 30.000 1 
Eritreanska ortodoxa kyrkan - - - - 30.000 1 
Koptisk ortodoxa kyrkan 90.000 5 30.000 1 - - 
Antiokiska ortodoxa kyrk 50.000 2 - - - - 
Serbisk ortodoxa kyrk 0 1 - - - - 
Förenade Islamiska församl 180.000 9 90.000 3 60.000 2 
Isl Kulturcenter Unionen 60.000 4 30.000 1 30.000 1 
Sveriges Muslimska För-
bund 

90.000 3 60.000 2 60.000 2 

Svenska Islamiska församl 120.000 5 120.000 4 90.000 3 
Islamiska Shia-Samfunden 210.000 7 200.000 9 148.000 9 
Sveriges Buddh. Sam.råd 120.000 8 90.000 3 60.000 2 
Mandeiska Sabeiska samf. 310.000 13 220.000 2 - - 
Totalt 1.510.000 69 1.030.000 30 708.000 27 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas etableringsbidrag ut efter redovisning av havda 
kostnader för projektet. Det kan därför vara så att ett etableringsbidrag beviljas men helt eller 
delvis betalas ut under ett kommande budgetår. 
 



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2014 

29(47) 
 

Utbetalning av etableringsbidrag 
 

 
Trossamfund 

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

År 2014 År 2013 År 2012 
Evangeliska Frikyrkan 60.000 135.000 60.000 
Pingströrelsen 30.000   
Sv Alliansmissionen 20.000 - 30.000 
Ev Fosterlands-Stiftelsen - - 30.000 
Rumänska ortodoxa kyrkan 50.000 50.000 - 
Ryska ortodoxa kyrkan 30.000 - 30.000 
Ryska ortod. Moskva patr 60.000   
Etiopiska ortodoxa kyrkan 11.952 30.000 - 
Eritreanska ortodoxa kyrkan - - 30.000 
Koptisk ortodoxa kyrkan 120.000 - - 
Antiokiska ortodoxa kyrk 50.000   
Förenade Islamiska församl 120.000 140.000 55.000 
Isl Kulturcenter Unionen 30.000 30.000 30.000 
Sveriges Muslimska Förbund 60.000 60.000 60.000 
Svenska Islamiska församl 120.000 120.000 30.000 
Islamiska Shia-Samfunden 188.000 222.000 175.000 
Bosniska Islamiska Samf - - - 
Sveriges Buddh. Sam.råd 66.000 59.000 65.000 
Mandeiska Sabeiska samf. 430.000 220.000  
Totalt 1.445.952 1.066.000 595.000 

 
 
Beviljade etableringsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

 
Trossamfund 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 

Ej 
utbetalda 

bidrag 
År 2014 År 2013 År 2012 

Evangeliska Frikyrkan 30.000 55.000 75.000 
Svenska Alliansmissionen 20.000 20.000 - 
Rumänska ortodoxa kyrkan 50.000 50.000 50.000 
Ryska ortodoxa kyrkan 30.000 - - 
Grekisk ortodoxa kyrkan 30.000   
Etiopisk ortodoxa kyrkan 18.048 - 30.000 
Koptisk ortodoxa kyrkan - 30.000 - 
Förenade Islamiska församl 70.000 10.000 55.000 
Sveriges Muslimska Förbund 30.000 - 15.000 
Svenska Islamiska församl 30.000 35.600 60.000 
Islamiska Shia-Samfunden 22.000 22.000 22.000 
Sveriges Buddhistiska Sam.råd - 36.000 5.000 
Mandeiska Sabeiska samf. 20.000 - - 
Totalt 350.048 258.600 312.000 

 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2015.  
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II:11:3:3 Särskilt utbildningsbidrag  
SST har avsatt 240.000 kr för särskilt utbildningsbidrag av anslaget för 2014.  
 
Fördelning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Trossamfund Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 År 2012 År 2012 
Syrisk ortodoxa ställfö. 20.000 2 - - - - 
Judiska centralrådet 10.000 1 10.000 1 10.000 1 
Förenade Islamiska församl 20.000 2 - - - - 
Sveriges Muslimska Förbund 60.000 6 20.000 3 30.000 3 
Isl Kulturcenter Unionen 100.000 10 60.000 6 - - 
Bosniska Islamiska Samf 20.000 2 10.000 1 - - 
Islamiska Shia-Samfunden 10.000 1 - - - - 
Totalt 240.000 24 100.000 13 40.000 4 
 
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 
 

Trossamfund 
 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

År 2014 År 2013 År 2012 
Judiska centralrådet 10.000 10.000 10.000 
Sveriges Muslimska Förbund 50.000 20.000 20.000 
ISS 10.000   
Isl Kulturcenter Unionen 100.000 60.000 - 
Bosniska Islamiska Samf 20.000 10.000 - 
Totalt 190.000 220.000 30.000 
 
 
Beviljade särskilda utbildningsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

Trossamfund Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 

Ej 
 utbetalda 

bidrag 
År 2014 År 2013 År 2012 

Syrisk ortodoxa kyrkan* 20.000 10.000 10.000 
Förenade Islamiska församl 20.000   
Sveriges Muslimska Förbund 20.000   
Totalt 60.000 10.000 10.000 
 
*Bidraget har återkallats p.g.a. icke tillräckligt underlag för studier. 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2015.  
 

II:12 Förvaltningskostnader    
Under senare år har SST:s verksamhet och uppdrag utvecklats från att till stor del varit bi-
dragsgivning till att idag ha en större bredd och flera särskilda regeringsuppdag. Därför kan 
SST:s verksamhet inte längre knytas till separata bidrag utan förvaltningskostnaden täcker 
idag hela bredden av SST:s uppgifter, se inledningen, och därutöver de sex särskilda rege-
ringsuppdrag som SST haft under året. Till detta kommer att i dialogen med trossamfunden 
kring statsbidraget så behandlas sällan ett bidrag i sänder utan alla tillämpliga bidrag diskute-
ras vid enskilda möten eller sammanträden. Kansliet är också så organiserat att många av 
myndighetens uppgifter kan vid behov behandlas integrerat med varandra. Myndighetens ex-
pert-roll gentemot regeringskansliet och andra myndigheter har fortsatt att utvecklas. Behovet 
av att stödja nyetablerade trossamfund i deras relation till staten och olika samhällsfunktioner 
har ökat. Vid halvårsskiftet tillsattes en handläggartjänst för Andlig vård inom sjukvården för 
att fortsätta utveckla bredden av den verksamheten.  
Detta sammantaget gör att det i år gör verksamheten mer rättvisa att redovisa förvaltnings-
kostnaderna på ett nytt sätt.  Här presenteras myndighetens fem uppgifter och en uppskattning 
på hur tjänsterna har fördelalts på dem under året. Därtill en post ”allmänt” som tar upp delar 
av assistentsysslor och delar av generalsekreteraren som inte relaterar till de fem uppgifterna. 
Till sist kommer de administrativa och verksamhetsrelaterade kostnaderna. Det som har belas-
tat tjänstenar när det gäller de särskilda regeringsuppdragen med bidrag utöver förvaltnings-
anslaget tas inte med.  
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År 2014 Kostnad (kr) Antal tjänster (%) 
Bidragsgivning                   1.584.210                            2.15                   
Krisberedskap                      589.475                            0.80 
Allmänt stöd                       663.158                            0.90 
Dialogforum                      515.789                              0.70 
Expertroll                      589.475                            0.80 
Allmänt                      957.895                            1.30 
Summa                   4.900.002                            6.65 
Adm/verksamhet                   2.680.116  
Summa                   7.580.118                             

   
Kostnaden för SST:s förvaltning uppgår till 7.580.118 kr. Av den utökade anslagskrediten har 
423.584 kr förbrukats av tillåtna 616.000 kr enligt regleringsbrevet för 2014. Anledningen är 
till stor del att finna i ökade kostnader under året för både ekonomisystem och eko-
nomi/bidrag/lönehantering genom Statens Servicecenter.  
 

Kompetensförsörjning 
Målet för SST:s kompetensförsörjning är att medarbetarna ska få relevant kompetensutveckl-
ing och när medel ställs till förfogande utöka kansliet för att möta det utökade uppdrag och de 
särskilda uppdrag som myndigheten får. Antal årsarbetskrafter har genom det något ökade 
förvaltningsanslaget, men främst genom de särskilda regeringsuppdragen, ökat från 7.3 till 9.5 
fördelade på 11 personer. Fyra av dessa personer var visstidsanställda och knutna till rege-
ringsuppdragen. Vid halvårsskiftet inrättades en handläggartjänst på 100% för Andlig vård 
inom sjukvården. Flera anställda har under året deltagit i individuell fortbildning såsom t ex 
högskolekurs om civilsamhället, arkivkurser, kurser angående olika trossamfund och sam-
fundslivet utveckling i Sverige och deltagande i forskarseminarier. Under hösten gjorde kans-
liet en gemensam fortbildningsresa till Serbien och Bosnien, se sid 13 
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III Finansiell redovisning     

III:1  RESULTATRÄKNING     
(tkr) Not  2014 2013

 Verksamhetens intäkter 
 Intäkter av anslag 1 9 927 7 732

Intäkter av bidrag 2 1 950 2
Finansiella intäkter 3 2 8
Summa 

 
11 879 7 742

 Verksamhetens kostnader 
 Kostnader för personal 4 -6 493 -4 675

Kostnader för lokaler 
 

-637 -605
Övriga driftkostnader 5 -4 744 -2 457
Finansiella kostnader 6 0 -1
Avskrivningar och nedskrivningar 

 
-5 -5

Summa 
 

-11 879 -7 742

 Verksamhetsutfall 
 

0 0

 Transfereringar 
 Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 
 

72 425 68 916
Lämnade bidrag 7 -72 425 -68 916
Saldo 

 
0 0

 Årets kapitalförändring 
 

0 0
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III:2 BALANSRÄKNING    
(tkr) Not  2014-12-31 2013-12-31 

 TILLGÅNGAR 
 Materiella anläggningstillgångar 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 8 12 17 
Summa 

 
12 17 

    Kortfristiga fordringar 
 Fordringar hos andra myndigheter 9 97 54 

Övriga kortfristiga fordringar 10 7 0 
Summa 

 
103 54 

 Periodavgränsningsposter 
 Förutbetalda kostnader 11 364 296 

Summa 
 

364 296 

 Avräkning med statsverket 
 Avräkning med statsverket 12 2 208 2 280 

Summa 
 

2 208 2 280 

 SUMMA TILLGÅNGAR 
 

2 688 2 647 

    KAPITAL OCH SKULDER 
 Myndighetskapital 13 

Balanserad kapitalförändring 
 

0 0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 

 
0 0 

Summa 
 

0 0 

  Avsättningar 
 Övriga avsättningar 14 0 22 

Summa 
 

0 22 

 Skulder m.m. 
 Lån i Riksgäldskontoret 15 12 17 

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 16 356 119 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 17 201 123 
Leverantörsskulder 

 
61 101 

Övriga kortfristiga skulder 18 117 99 
Summa 

 
748 460 

 Periodavgränsningsposter 
 Upplupna kostnader 19 520 296 

Oförbrukade bidrag 20 1 420 1 870 
Summa 

 
1 940 2 166 

 SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 
 

2 688 2 647 
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III:3 ANSLAGSREDOVISNING 

         

Redovisning mot anslag 

Anslag   
Ing. 

över- 
Årets 
till- Totalt Utgifter  Utgående  

(tkr) 
 

förings-  delning disponi-  
 

över- 

  
belopp enl. regl.  belt 

 
förings- 

   
brev belopp 

 
belopp 

  Not            

 Uo 01 6:1 Ramanslag 
 Allmänna val och demokrati 
 ap.9 Valdeltagande - del till 21 0 500 500 -500 0 

Nämnden för statligt stöd  
 till trossamfund 
 

 ap.18 Handlingsplan - del till 22 0 500 500 -500 0 
Nämnden för statligt stöd  

 till trossamfund 
 

 Uo 17 9:1 Ramanslag 
 Nämnden för statligt stöd 
 till trossamfund 

ap.1 23 -39 7 196 7 157 -7 580 -424 

 Uo17 9:2 Ramanslag 
 Stöd till trossamfund 
 ap.1 24 3 581 74 763 78 344 -73 772 4 572 

 Summa   3 541 82 959 86 500 -82 352 4 149 
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III:4 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 
 
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd 
av detta kan summeringsdifferenser förekomma. 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

 Tillämpade redovisningsprinciper 
Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (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.  

 I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)    
tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande  
20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.  

Värderingsprinciper 
Anläggningstillgångar  
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade  
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 
om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod och sker från den månad tillgången 
tas i bruk. Bärbara datorer kostnadförs direkt. 

   Tillämpade avskrivningstider  

3 år Immateriella anläggningstillgångar 
Datorer och kringutrustning 

5 år Maskiner och tekniska anläggningar 
Övriga inventarier, möbler 

Omsättningstillgångar 
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas 
bli betalda. 

Skulder 
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.  
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Ersättningar och andra förmåner  

Nämndledamöter / andra styrelseuppdrag 
    Ersättning 
Olle Alkholm (L) 20 

Helén Friberg (S) 0 

Thomas Bab (L) 8 
BAB Kommunikation AB 

Agneta Condén-Knutsson (S) 0 

Lars-Gunnar Jonsson (L) 5 

Christer Blomberg (S) 0 

Helena Hummasten (L) 5 
Granhedgårdens AB 

Mustafa Setkic (S) 3 

Toader Doroftei (L) 7 

Suleyman Wannes (S) 0 

Trudy Fredriksson (L) 6 

Arhimat Alkhamas (S) 0 

Annika Wahlund Gunnarsson (L) 4 

Robert Sjölander (S) 0 
Ekebyholmsskolan AB 

Staffan Livehed (L) 5 

Helena Dárcy (S) 0 

Elisabeth Celaya (L) 0 
Pingst Utbildning AB, AB Samspar 

Peter Lindskog (S) 1 
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Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag 
    Lön 
Generalsekreterare Åke Göransson 842 
Styrelseledamot 
Inga förmåner      

Anställdas sjukfrånvaro 

Redovisning av de anställdas sjukfrånvaro lämnas inte eftersom medeltalet av antalet 
anställda vid myndigheten de två senaste räkenskapsåren inte överstigit tio personer. 
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Noter  
(tkr) 

Resultaträkning 
      2014 2013 

  Not  1 Intäkter av anslag   
Intäkter av anslag 9 927 7 732 

  
Summa 9 927 7 732 

Not  2 Intäkter av bidrag 

  
Bidrag från statliga myndigheter 1 950 2 

  
Summa 1 950 2 

     
  

Bidrag från statliga myndigheter avser regeringsuppdrag bl.a. om hur 
  

  
barn- och tvångsäktenskap ska förhindras. Det avser även medel 

  
  

som ursprungligen kommer från tiden då SST inte var en statlig 
  

  
myndighet och som överfördes till SST vid bildandet av myndigheten. 

 
  

Medlen har redovisats som oförbrukade bidrag. Av dessa medel har  
 

  
450 tkr tagits i anspråk för en ny handläggartjänst för andlig vård  

 
  

sjukvården som tillsatts tidigare än planerat. 
  

    Not  3 Finansiella intäkter   
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 8 

  
Summa 2 8 

Not  4 Kostnader för personal   
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 4 235 3 163 
Övriga kostnader för personal 2 257 1 512 

  
Summa 6 493 4 675 

Not  5 Övriga driftkostnader   
Resor, information 1 280 638 
Köp av varor 157 158 
Köp av tjänster 3 307 1 661 

Summa 4 744 2 457 

   Ökade driftkostnader jämfört med motsvarande period föregående  

år beror mestadels på att konsultkostnader, kursavgifter, rese- 
och informationskostnader har ökat. 

Not  6 Finansiella kostnader 
  

  
Finansiella kostnader 0 1 

  
Summa 0 1 
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Not  7 Lämnade bidrag 

 
 Bidrag, organisation och verksamhet 57 918 57 945 

 
 Investering, lokalbidrag 13 527 9 865 

 
 Eget anordnande av kurser för bidragsmottagare 980 1 106 

 
 

 
72 425 68 916 

Balansräkning 
      2014-12-31 2013-12-31 

Not  8 Maskiner, inventarier, installationer m.m.   
Ingående anskaffningsvärde  51 51 

Summa anskaffningsvärde 51 51 
Ingående ackumulerade avskrivningar  -34 -29 
Årets avskrivningar  -5 -5 
Summa ackumulerade avskrivningar  -39 -34 

  
Utgående bokfört värde 12 17 

Not  9 Fordringar hos andra myndigheter   
Fordran ingående mervärdesskatt 97 54 

  
Summa 97 54 

    Not  10 Övriga kortfristiga fordringar   
Övriga fordran på leverantörer 7 0 

  
Summa 7 0 

     Not  11 Förutbetalda kostnader   
Förutbetalda hyreskostnader 157 90 
Förutbetald dataprogram (Lemontree) 184 184 
Övriga förutbetalda kostnader 23 22 

  
Summa 364 296 

     Not  12 Avräkning med statsverket   
  Anslag i icke räntebärande flöde 
  Ingående balans 444 319 
  Redovisat mot anslag  74 772 69 420 
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke 

räntebärande flöde -74 785 -69 295 
  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöd e 431 444 
  
  Anslag i räntebärande flöde 
  Ingående balans 39 -365 
  Redovisat mot anslag  7 580 7 230 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -7 196 -6 982 
  Återbetalning av anslagsmedel  0 156 
  Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde 424 39 
  

    Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har red ovisats 
mot anslag 

  Ingående balans  0 3 
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  Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln  0 -3 
  Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har red ovisats 

mot anslag 0 0 
  

  
  

      2014-12-31 2013-12-31 

    Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
  Ingående balans 1 796 1 796 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde 483 39 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -75 711 -69 333 
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  74 785 69 295 
  Övriga fordringar på statens centralkonto 1 353 1 797 
  

    Summa Avräkning med statsverket 2 208  2 280 
  

   Not  13 Myndighetskapital 
    Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon  
    specifikationstabell. 
  
  Not  14 Övriga avsättningar   

  Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder  
    Ingående balans 22 12 

  Årets avsättning 12 9 
  Årets utnyttjade medel -34 0 
  Utgående balans 0 22 
  

Not  15 Lån i Riksgäldskontoret   
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 

Ingående balans 17 23 
Årets amorteringar -5 -5 

  
Utgående balans 12 17 

     Beviljad låneram enligt regleringsbrev 75 75 

Not  16 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 
  

Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regleringsbrevet 695 695 

Utgående skuld på räntekontot 356 119 

  
Summa 356 119 

     Not  17 Kortfristiga skulder till andra myndigheter   
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Arbetsgivaravgifter 120 88 
Leverantörsskulder andra myndigheter 81 34 

  
Summa 201 123 

Not  18 Övriga kortfristiga skulder   
Personalens källskatt 117 99 

  
Summa 117 99 

     Not  19 Upplupna kostnader   
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 287 174 
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 4 0 
Övriga upplupna kostnader 229 122 

  
Summa 520 296 

     
     
      

2014-12-
31 2013-12-31 

  Not  20 Oförbrukade bidrag   

 
 Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 1 420 1 870 

 
 Summa 1 420 1 870 

 
 

   
 

 Av oförbrukade bidrag utgör 1 355 tkr medel som ursprungligen kommer 
 

 
 från tiden innan nämnden var en statlig myndighet. Medlen som  

 
 

 överfördes till nämnden i samband med bildandet av myndigheten har  
 

 
 använts enligt sitt ursprungliga syfte. Även återstående medel kommer 

 
 

 att användas i enlighet härmed. De kommer att tas i anspråk under de 
 

 
 kommande tre åren till nödvändiga insatser i samband med de projekt 

 
 

 för säkerhetshöjande åtgärder som regeringen anvisat särskilda medel 
 

 
 för. 

  
 

 
  

 
 varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: 

 
 inom tre månader 0 0 

 
 mer än tre månader till ett år 450 64 

 
 mer än ett år till tre år 970 0 

 
 mer än tre år 0 1 806 

 
 Summa 1 420 1 870 

 
 

   Anslagsredovisning 

Not  21 Uo 1 6:1 ap.9   
  Valdeltagande - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
  Nämnden får enligt sitt regleringsbrev disponera 500 tkr för inne-

varande år för att stimulera trossamfundens arbete med informat-
ionsinsatser inför Europaparlamentsvalet respektive de nationella 
allmänna valen 2014.  

  
 Not  22 Uo 1 6:1 ap18. 
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  Handlingsplan - del till Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
  Nämnden får enligt sitt regleringsbrev disponera 500 tkr för inne-

varande år för att utvidga dialogen med trossamfunden i syfte att 
stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar.  

  
 Not  23 Uo 17 9:1 ap.1 

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)  
  Enligt regleringsbrevet disponerar nämnden en anslagskredit på 

616 tkr. Under 2014 har myndigheten utnyttjat 424 tkr av krediten. 
Anslaget är räntebärande. 

  
Not  24 Uo 17 9:2 ap.1 
  Stöd till trossamfund (ram)  
  Enligt regleringsbrevet disponerar nämnden en anslagskredit på          

2 330 tkr. Under 2014 har nämnden inte utnyttjat krediten. Ansla-
get är ej räntebärande. 

Nämnden får enligt regleringsbrev högst betala ut 25, 50 respek-
tive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 okto-
ber 2014.  

Vidare ska minst 10 000 tkr användas för verksamhetsbidrag och 
minst 14 000 tkr för projektbidrag. Av anslaget får 2 000 tkr an-
vändas först efter beslut av regeringen. I förordningen (1999:974) 
om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksam-
hetsbidrag och projektbidrag får beviljas. Villkoren har uppfyllts. 
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III:5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA 

UPPGIFTER 
 
(tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 

Låneram Riksgäldskontoret 
Beviljad 75 75 75 75 75 
Utnyttjad 12 17 23 0 0 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
Beviljad  695 695 695 478 478 
Maximalt utnyttjad* -970 -119 63 9 191 

Räntekonto Riksgäldskontoret 
Ränteintäkter 2 8 11 4 1 
Räntekostnader 0 1 0 0 0 

Avgiftsintäkter Ej tillämpligt 

Anslagskredit 
Beviljad 
Uo 17 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund 616 209 208 245 200 
Utnyttjad 
Uo 17 9:1  Nämnden för statligt stöd till 424 39 0 212 164 
trossamfund 
Beviljad 
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 2 330 2 257 1 807 1 507 1 507 
Utnyttjad 
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 0 0 0 0 0 

Anslag 
Ramanslag 

Anslagssparande 
Uo 17 9:1 Nämnden för statligt stöd till 0 0 365 0 0 
trossamfund 
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 4 572 3 581 0 911 851 

Bemyndiganden Ej tillämpligt 

Personal 
Antalet årsarbetskrafter (st) 8 6 5 4 4 
Medelantalet anställda (st) 10 7 6 5 5 
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Driftkostnad per årsarbetskraft 1 484 1 289 1 392 1 242 1 143 

Kapitalförändring 
Årets 0 0 0 0 0 
Balanserad 0 0 0 0 0 

*Överskridandet av räntekontokrediten mellan 12-18 september 2014 beror främst på två större utbetalning-
ar som belastat fel betalningsflöde. 
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Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Stockholm 2015-02-17 
 
 
 
Olle Alkholm, ordförande Thomas Bab 
 
 
 
Elisabeth Celaya Toader Doroftei 
 
 
 
Trudy Fredriksson  Helena Hummasten 
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Bilaga 
Utbetalda statsbidrag år 2014 
 
Församlingar inom: Organisationsbidrag  Projektbidrag   
  Lokalbidrag Etableringsbidrag Särskilt utbildnings-

bidrag 
Frälsningsarmén  1.005.860 42.000   
Equmeniakyrkan 8.900.568 1.830.228   
Evangeliska Frikyrk  3.022.164 1.315.000 60.000  
Pingströrelsen 7.243.541 4.736.503 30.000  
Sjundedags Adv.samf 251.000    
Sv Alliansmissionen  1.362.308 768.600 20.000  
ELM-Bibeltr. Vänner 78.000 55.000   
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2.824.000 318.800   
Gemensamma försam  862.800   
Estniska Ev-luth kyrkan 269.000    
Lettiska Ev-luth kyrkan 123.000    
Ungerska Prot kyrkan 201.968    
Danska kyrkan 100.000    
Norska kyrkan 300.000    
Isländska kyrkan 100.000    
Anglikanska kyrkan 215.000    
Rom-Katolska kyrkan  4.776.208 100.000   
OÖKER     
- Finska ort kyrkan 84.999    
- Grekisk ort kyrkan 771.000    
- Makedonisk ort kyrkan 389.000 161.400   
- Rumänska ort kyrkan 386.000 26.000 50.000  
- Ryska ort kyrkan 111.000  90.000  
- Serbisk ort kyrkan 1.715.000 207.100   
- Svenska ort prosteriet 139.002    
- Armenisk ap kyrkan 125.000    
- Eritreanska ort kyrk 145.000    
- Etiopisk ort kyrkan 194.000  11.952  
- Koptisk ort kyrkan 140.000  120.000  
-Antiokiska ort kyrkan   50.000  
- Syrisk ort kyrkan  2.381.146 1.366.000   
- Österns ass kyrka 374.000    
Judiska Centralrådet 578.000 100.000  10.000 
Isl samarbetsrådet     
- Förenade Isl församl 2.595.320 356.000 120.000  
- Isl kulturcenterun. 606.015 1.032.000 30.000 100.000 
- Sv Muslimska Förb 2.111.310  60.000 50.000 
- Svenska Isl Församl 935.570  120.000  
- Isl Shia Samfunden 813.650 180.600 188.000 10.000 
- Bosniska Isl. Samf 791.708 68.800  20.000 
Sv Buddh. Samarbetsråd 318.000  66.000  
Mandeiska sabeiska tross.   430.000  

Totalt 46.477.337 13.526.831 1.445.952 190.000 
Konsult för lokalbidraget  63.300   
  
 
 
 
 
Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag 
Bidrag till teologiska institutioner  1.000.000 
Andlig vård inom sjukvården  8.960.036 


