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FÖRORD 
 
Under år 2015 har SST:s verksamhet haft två arbetsområden som särskilt förstärkts. Det har gällt bi-
drag, utbildning och stöd när det gäller säkerhetshöjande åtgärder för religiösa lokaler. Det har också 
gällt stöd, kontakter med trossamfunden och med myndigheter och kommuner när det gällt flyktingsi-
tuationen. 
 
Många trossamfund har varit dubbelt utsatta eller utmanade. Samtidigt som de har varit en viktig del i 
flyktingmottagandet, utifrån att bland annat deras landsmän har varit bland de flyktingar som kommit, 
har de samtidigt varit hotade och utsatta för hatbrott.  Kanske just för sitt flyktingarbete. Flera trossam-
fund och församlingar har gång på gång mött en misstänksamhet från kommuner och myndigheter när 
de erbjudit sin hjälp och öppnat sina lokaler för till exempel övernattningar. Kan man verkligen låta 
människor sova i en lokal där människor ber på dagarna? Man har mött oförståelse för olika religiösa 
högtider på flyktingförläggningar då man har kommit med gåvor och velat fira tillsammans. Detta har 
naturligtvis inte gällt alla men många har mötts av det.  
 
Samtidigt har vi också sett, och ibland deltagit i, när flera kommuner inbjudit trossamfunden till inter-
religiösa samlingar för gemensamma överläggningar och gemensamt arbete. Ett interreligiöst arbete 
som ibland funnits sedan tidigare och ibland har detta blivit det första steget på en förhoppningsvis 
gemensam väg framöver.  
 
Både när det gäller behovet av säkerhetshöjande åtgärder och möjligheten att delta i flyktingarbetet har 
regeringen, genom att bland annat ge särskilda bidrag genom SST till både säkerhet och flykting- 
arbete, visat på trossamfundens fundamentala rätt till säker religionsutövning och trossamfundens 
osvikliga uppgift och möjlighet att möta människors behov i utsatta  
situationer.   
 
Detta har som sagt präglat en del av SST:s arbete under året. Det samarbete och samverkan vi sedan 
tidigare haft med många andra myndigheter har utvecklats. Under en vecka i december räknade vi till 
att vi på olika sätt deltagit i 21 samordningsmöten gällande flyktingsituationen. Behovet av vår kun-
skap och kompetens när det gäller den religiösa kartan och praxis i Sverige har tagits ännu mer tillvara 
också när det gällt religiösa grupper som tidigare knappt funnits i Sverige.  
 
Samtidigt som vissa veckor känts som om kris är det nya ordet för vardag måste vi komma ihåg att 
målet för vårt stöd till trossamfunden enligt ”Lag om stöd till trossamfund” skall vara att ”bidra till att 
skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksam-
het i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg”.  Något som huvuddelen av denna års-
redovisning handlar om.  
 
Det är när vardagen fungerar, och man är trygg i den, som man kan möta en morgondag full av över-
raskningar, kriser och främlingen som knackar på ens dörr.   
 
Stockholm i februari 2015 
 
Åke Göransson 
 
Generalsekreterare 
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NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 

ÅRSREDOVISNING 2015  

 

 

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:  

• Fördela statsbidrag och ha en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund 
om förutsättningarna för stödet.  

• Handlägga frågor som rör trossamfundens roll i krisberedskapssamordning.  
• Ge allmänt stöd till trossamfund, särskilt de som nyligen etablerat sig i landet.  
• Vara ett dialogforum för trossamfunden kring frågor som rör värderingar, respekt och 

tolerans.  
• Vara expert i allmänna religions- och trossamfundsfrågor och samverka 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 (ISR), Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd 
(OÖKER) och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS). 
 
SST:s kansli är förlagt till Ekumeniska centret vid Alviks Torg i Bromma. I centret, som har 
ca 250 arbetsplatser, finns, förutom SST, 12 ekumeniska organisationer, samt bland andra, 
Equmeniakyrkans och Pingsts centrala kanslier. 
 
SST har under året fördelat Statsbidrag till 63 trossamfund med drygt 761.000 (2014) bi-
dragsgrundande personer. Av totalt cirka 2.570 församlingar från dessa har cirka 890 fått bi-
drag. Likaså tilldelas de danska-, norska- och isländska kyrkorna ett bidrag för sina verksam-
heter.  
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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 SFS 
1999:932 står: 
 

§2 Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en 
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, 
undervisning och omsorg.  
§3Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla 
och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, är stabilt och har 
egen livskraft. 

 
Regeringen beslutar om vilka trossamfund som kan få stöd och förtecknar dem i förordningen 
om statsbidrag. SST fördelar organisationsbidrag, verksamhetsbidrag samt projektbidrag en-
ligt förordningen. Regeringen anger i propositionen Staten och trossamfunden – Stöd, med-
verkan 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 
trossamfundens egna prioriteringar. Den huvudsakliga statliga styrningen för denna bi-
dragstyp 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 till-
lämpningsföreskrifter. 
 
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 2013 som fast-
ställdes av SST i november 2014, vilken ligger till grund för bidragsfördelningen för år 2015. 
Trossamfunden tillämpar olika principer vid fördelningen organisationsbidraget. Inom vissa 
av trossamfunden får samtliga församlingar bidrag. Inom andra gör trossamfundet en 
prövning av bidragsansökan. I tabeller under del II:11:1 redovisas dels antalet församlingar 
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som fått organisationsbidrag, dels antalet församlingar inom trossamfundet. 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. 
 
Under år 2015 anslog Nämnden 1 miljon kronor av Organisationsbidraget till särskild fördel-
ning till de trossamfund som ingått i projektet kvalitetssäkring. Från dessa medel kunde tros-
samfund som under de senaste åren jobbat med att bygga upp en säker och långsiktig statistik-
funktion äska medel för vissa inköp av datateknisk apparatur och liknande.  
 
Verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag får lämnas för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 
 
Teologisk utbildning 
Bidraget för teologisk utbildning fördelas enligt schablon med ett fastställt belopp per utbild-
ningsinstitution. De delar av utbildningen som erhåller statsbidrag som högskola eller folk-
högskola ligger ej till grund för fördelningen av bidraget från SST. 
 
Andlig vård inom sjukvården  
Huvuddelen av bidraget till den andliga vården i sjukvården fördelas som kostnadsbidrag till 
tjänster. Det möjliggör anställning av 55 lokala sjukhuspastorer/präster/diakoner och ordens-
systrar inom den del av Sjukhuskyrkan som de bidragsberättigade trossamfunden ansvarar för. 
Den muslimska delen är under uppbyggnad och kom att år 2015 innefatta 12 tjänster, varav en 
sjukhusimamtjänst och övriga tjänster formade som koordinatörtjänster. Den buddhistiska 
andliga vården i sjukvården uppbär bidrag till två koordinatörtjänster. Till och med den 1 juli 
2014 administrerade Sveriges Frikyrkosamråd bidraget till den andliga vården i förhållande 
till alla bidragberättigade trossamfund med tjänster inom fältet. Från nämnda datum admini-
streras 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. Från år 2013 anslogs åter igen bidrag som tillåter bidrag för anskaffning samt genomgri-
pande upprustning. Detta har hjälpt speciellt trossamfund med församlingar bestående av 
många medlemmar födda utomlands att kunna få ett procentuellt bidrag för att kunna genom-
föra 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, markeringsanord-
ningar för synskadade samt hörselslingor. 
 
Under år 2015 tillkom en tredje typ av lokalbidrag, nämligen möjligheten att äska medel för 
säkerhetshöjande åtgärder. Detta bidrag utgjorde först minst 3 miljoner kronor av lokalbidra-
get. I Ändring av regleringsbrev, daterat 2015-06-25, ändrades detta så att av projektbidraget 
anslogs minst 10 miljoner till detta ändamål, alltså en ökning med ytterligare 7 miljoner kro-
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nor. Av dessa kunde högst 700 000 kr användas för utbildningsinsatser vad gällde säkerhets-
åtgärder för församlingarnas fastigheter.  
 
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 SST:s regler har en församling rätt att disponera bidraget i upp till två år 
(medel till säkerhetshöjande åtgärder endast ett år) efter nämndens beslut. Denna konstruktion 
gör att det medel som nämnden beviljar ett visst år ibland inte rekvireras förrän ett eller 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 regleringsbre-
vet 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 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. 
 
Bidrag till arbetet med flyktingar 
Enligt Regeringsbeslut post 13.6, 2015-12-11, Insatser för ideella sektorn, utgiftsområde 17 
uppdrogs åt  SST att dela ut 10 miljoner kronor till ett urval av de statsbidragsberättigade tros-
samfunden med syfte att stärka trossamfundens kapacitet i pågående insatser för asylsökande 
flyktingar. Medlen fördelades i särskild ordning och utbetalades innan årets slut. 250.000 kr 
anslogs till administration och har lagts som anslagssparande för år 2016. 
 



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

10(54) 
 

II:1:2 Bedömning av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål som 
ställts upp för statens stöd till trossamfund  
I samband med relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan 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. Antalet trossamfund som 
ansöker om, samt beviljas, rätten till statsbidrag ökar. Under år 2015 tillkom Alevitiska Riks-
förbundet i Sverige. Fler trossamfund har närmat sig SST med frågor om möjligheten att söka. 
Att fler trossamfund, speciellt med stor procent invandrarbakgrund, söker statsbidrag är gläd-
jande och kan även tolkas som att starkare rötter vad gäller dess tro och religion har etablerats 
i landet. Men konsekvensen av detta gör också att inte bara organisationsbidraget, utan alla 
bidrag som finns att tillgå för de statsbidragsberättigade trossamfunden, får fler ansökningar 
och delarna per betjänade procentuellt blir därför lägre.  
 
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. Under de senaste åren har tjänster funnits även inom 
Romersk-katolska kyrkan, ortodoxa kyrkorna, inom muslimska församlingar och de buddist-
iska 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. Lokalbidragets senaste om-
råde, säkerhetshöjande åtgärder, har även innefattat utbildningsmöjlighet för representanter 
för trossamfunden. Detta har gett en fördjupning i åtagandet av förstärkningen för trossam-
funden i syftet med bidraget.  
 
Bidrag till arbetet med flyktingar 
Mottagande trossamfund kommer att redovisa sinagenomförda och planerade insatser utifrån 
mottagna medel senast 1 april 2016 och slutredovisa senast 20 december 2016. 
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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 
Från år 2015 har SST, med undantag för de muslimska församlingarna, behandlat fördel-
ningsprincipen av organisationsbidraget genom samma modell för alla trossamfund. Enligt 
Regeringens principer för rätten till att bli ett statsbidragsberättigat trossamfund ingår att ha 
en stark och väl utvecklad administration. Att låta fördela organisationsbidraget på samma 
sätt för nästan alla berättigade trossamfund är ett led i den processen. SST kontrollerar tros-
samfundets fördelning av bidraget inför SST:s beslut om att fastställa bidragsfördelningen 
som sker under hösten. SST kan därutöver kontrollera de uppgifter som ligger till grund för 
bidragsansökan mera ingående t.ex. vid besök i församlingar. Under 2015 valdes speciellt 
trossamfunden i och kring Västerås ut för att besökas. Nio församlingar samt en representant 
för den Judiska församlingen besöktes. Av församlingarna var tre muslimska-, två ortodoxa-, 
en katolsk- samt två kristna frikyrkoförsamlingar.  
 
SST:s analysgrupp arbetar med frågor kring redovisning av statistik. Sedan 2012 har de stats-
bidragsberättigade trossamfunden/riksorganisationerna och SST tillsammans arbetat med Pro-
jekt Kvalitetsäkring. Syftet med Projekt Kvalitetsäkring är att alla trossamfund/ riksorga-
nisationer och deras lokala församlingar skall ha godtagbara medlemsregister. Detta är en 
förutsättning för SST:s grund för fördelning av organisationsbidraget. Det har länge varit känt 
att ett mindre antal av de statsbidragsberättigade samfundens medlemsstatistik inte kan be-
traktas som helt tillförlitliga och efter påpekande från Riksrevisionen 2011 beslutade SST att 
man skulle implementera detta projekt. 
 
Under 2012 – 2015 har de statsbidragsberättigade trossamfunden och riksorganisationerna 
påbörjat ett arbete med att se över och uppdatera sina medlemsregister i enlighet med SST:s 
anvisningar. I de redovisningar som inkommit till SST gällande detta har vissa av samfunden 
kommit längre i detta arbete – och några har fortfarande ett gediget arbete för att uppnå sitt 
önskade slutresultat. 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.  
 
Projektbidrag 
Kontrollen av att projektbidragen använts för avsett ändamål sker främst vid rapporteringen 
av projekten. Bidragen kan även kontrolleras vid kansliets besök i församlingar, likt de som 
gjorts i Västerås under år 2015-2016. 
 
Lokalbidraget är preliminärt tills en slutredovisning godkänts. Innan SST påbörjar arbetet 
med att granska ansökningarna skickas kopior av ansökningarna för att godkänns av den cen-
tralorganisation som de olika respektive ansökande församlingarna är del av. Ansökningarna 
granskas sedan av SST:s handläggare, och i samråd med byggnadsexpert granskas insända 
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bilagor såsom planritningar och arbetsplaner för de byggnationer eller anpassningar, för vilka 
bidrag 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.  
 
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 2015 haft 6 sammanträden.  
Rådet har sammanträtt vid två tillfällen under året. Vid första tillfället samlades man i Norska 
kyrkan i Stockholm. I anslutning till sammanträdet besökte Statssekreterare Per Olsson, Kul-
turdeparetmentet, rådet för att samtala om trossamfundens betydelse och statens stöd. Under 
lunchen visades kyrkan och en medlem ur kyrkorådet berättade om dess historia. Innan da-
gens slut besökte Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, rådet för 
att berätta om arbetet gällande förebyggandet av våldsbejakande extremism.  
 
Vid det andra tillfället sammanträdde rådet i två dagar i Malmö. Sammanträdet hölls i Rådhu-
set. Från lunch dag ett sammanträdde rådet. Mötet inleddes med att chefsjurist Johan Sörens-
son, Statskontoret, redovisade den utredning av SST:s organisation som Statskontoret på upp-
drag av Regeringen gjort under våren. Innan middagen, som tillagades och serverades på 
Yallatrappan i Rosengård, hölls ett möte med Coexist i Malmö, vilka redogjorde för deras 
interreligiösa verksamhet och arbete. Dag två inleddes med att Malin Martelius från Trygg 
och Säkerhetsavdelningen i Malmö berättade om ”Malmö – en trygg och säker stad!”. Under 
resten av dagen genomfördes fyra studiebesök hos: Judiska församlingen, Pingst, Makedo-
niska församlingen (där också lunch serverades), samt ett besök hos Malmö muslimska för-
samling och Malmö muslimska nätverk. 
 
I anslutning till SST finns tre samverkansorgan, Ortodoxa och österländska kyrkors ekono-
miska råd (OÖKER), Islamiska Samarbetsrådet (ISR) samt Sveriges Buddhistiska Samarbets-
råd (SBS). För Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) samt Islamiska 
Samarbetsrådet (ISR) ställs vissa kansliresurser till förfogande från SST. SST:s generalsekre-
terare, handläggaren för statsbidrag och handläggaren för kontakt med ortodoxa samfund del-
tar i samverkansorganens protokollförda möten. OÖKER har sammanträtt två gånger under 
2015 och ISR fyra gånger. ISR omfattade under 2015 sex nationella islamiska riksorganisat-
ioner. OÖKER omfattade 17 olika samfund. Vad gäller SBS så har Generalsekreteraren och 
handläggaren för statsbidragsfrågor under året deltagit i ett av deras protokollförda möten. 
SST bistår inte detta råd med något kanslistöd men prioriterar deltagande vid minst ett sam-
manträde per år. 
 
SST har sedan våren 2012 en särskild handläggare för kontakt med muslimska och ortodoxa 
trossamfund. Detta möjliggör för myndigheten att ha en tätare kontakt med ovanstående sam-
verkansorgan och deras församlingar på olika orter. Handläggaren har under året träffat repre-
sentanter för alla trossamfund inom ISR och OÖKER, samt besökt församlingar runtom i Sve-
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rige. Vid flera tillfällen har handläggaren närvarat vid årsmöten för olika samfund för att be-
rätta om vad SST är och gör, samt för att informera om SST:s satsning på att förbättra med-
lemsregistreringsrutiner (”projekt kvalitetssäkring”).  Handläggaren har utöver de administra-
tiva uppgifterna också assisterat i de särskilda uppdrag som SST fått av regeringen rörande 
demokratidialog, kompetensutveckling av trossamfundsledare, samt utvecklingen av den and-
liga vården inom sjukvården. 
 
Kansliet mottar ett stort antal förfrågningar via telefonsamtal, e-postmeddelanden och besök 
till kansliet. Detta gäller bl.a. information till trossamfundens personal eller förtroendevalda, 
allmänheten, skolor, forskare, kommuner, landsting, andra myndigheter och media. Frågorna 
är mycket varierande, men man vill t.ex. veta mer om SST eller något trossamfund, speciell 
typ av bidrag eller övergripande frågor som varför det finns ett statligt bidrag till trossamfund. 
Nyhetsbyrån Siren abonnerar på alla nämndens protokoll och de, samt andra, begär tidvis ut 
diarieförda ärenden. Beställningar av allt de material och alla de böcker som SST ger ut expe-
dieras skyndsamt och skickas ut i enstaka uppsättningar eller exemplar till t.ex. enskilda men 
ofta också i mindre klassuppsättningar till skolor. 
 
 

II:3 Protokollsförda sammanträden 
Under året har 20 protokollsförda sammanträden hållits för bl.a. nämnd, råd samverkansorgan 
och beredningsgrupper. 
 
Organ Antal Organ Antal 
SST:s nämnd 6 Islamiska Samarbetsrådet 4 
SST:s råd 2 OÖKER* 2 
Analysgruppen  1 Etableringsbidragsgruppen 1 
Andlig vård inom sjukvården 2 Valberedningen 1 
Sveriges Buddhistiska 
Samarbetsråd 

1   

*Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd 

 

II:4 Trossamfundens roll i krisberedskapssamordning    
Uppgiften om att handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning är  
reglerad i SST:s arbetsinstruktion. Arbetet har under året präglats av ett stort kontaktbehov 
mellan trossamfund, kommuner och myndigheter och mycket tid har gått till att initiera kon-
takt, samt vara ett stöd, i kontaktskapande arbete och processer. I arbetet med att hitta lokala 
arbetsmodeller och lyfta fram goda exempel har kontakter och besök fortsatt i kommuner där 
SST har etablerade kontakter sedan tidigare och arbete i nya kommuner har initierats. Till 
exempel följer SST kontinuerligt Malmö, Södertälje och Umeå i deras arbete. Som exempel 
på årets arbete i kommuner kan Boden, Borås, Eskilstuna, Landskrona, Linköping, Lund och 
Uddevalla nämnas.   
Länsstyrelser har kontaktat SST för hjälp att skapa kontakter med trossamfund på regional-
nivå. I Västerbotten Jämtland och Kalmar har seminarier och utbildningar hållits av SST för 
att främja ökad kunskap om trossamfunden och dess roll i krisberedskap. Kriskommunikation 
och vikten av att samverka med trossamfund före, under och efter en kris har varit teman där 
SST medverkat.  
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Arbete i händelser och kriser 
Operativt arbete med att bistå kommuner, myndigheter och trossamfund med kontakter i små 
och stora kriser och katastrofer har skett vid ett flertal tillfällen under 2015.  
Årets inledande oro efter att hot, bränder och attentat mot trossamfund uppmärksammats 
ledde till att Polismyndigheten i sin nya organisation påbörjade ett omfattande arbete med 
kontaktskapande åtgärder till trossamfunden nationellt, regionalt samt lokalt där SST:s kon-
takter till trossamfunden efterfrågades. 
Attentat, som det på skolan i Trollhättan i oktober 2015, aktualiserade trossamfundens bety-
delse som krisstödsresurs. Krisstöd med rätt språk, symboler och riter betyder mycket när 
traumatiska händelser skakar ett samhälle. Trossamfundens resurser och kompetens skapar i 
samverkan med andra aktörer ett hållbart och långsiktigt krisstöd men här finns ännu stor ut-
vecklingspotential på många håll i landet. Kontakter och resurser bör vara etablerade och 
kända i förväg.  
 
Trossamfundens förebyggande arbete 
Social oro, förtroendekriser och intressekonflikter är viktiga områden för preventiv krishante-
ring när internationella händelser får genomslag som oro eller konflikter i Sverige. Trossam-
funden har även detta år spelat en viktig roll som förebyggare av oro och konflikter men 
också trygga samtalsparter när händelser skapat oro.  
Trossamfundens egen utsatthet för attacker och incidenter har visat sig vid ett flertal tillfällen 
under året. Att rusta trossamfundens egen krisberedskap att stå emot främlingsfientliga at-
tacker är ett omfattande förebyggande arbete men även operativt arbete. Snabb kontakt mellan 
drabbade trossamfund, kommuner och rättsvårdande myndigheter är viktiga insatser där SST 
kan bidra. 2015 genomförde SST en första utbildning i grundläggande säkerhet där Polisen, 
Räddningstjänsten och Stöldskyddsföreningen (SSF) utbildade representanter från trossam-
funden i hot- och riskanalys, lagstiftning och systematiskt brandskyddsarbete.  
 
Trossamfundens arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
I den nationella satsning som utförts av Samordnaren för att värna demokratin mot våldsbeja-
kande extremism har ingått att uppmana kommunerna att utse kontaktperson för det lokala 
arbetet vilket ökat efterfrågan på trossamfundskontakter i stor omfattning. Arbete med att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism har berört även krisberedskapsarbete i tros-
samfund. I trossamfundens arbete med att skapa trygga och säkra miljöer att vistas i har även 
innefattats åtgärder för att identifiera och hantera våldsbejakande rörelser som kan hota tros-
samfundens verksamhet. Upparbetade och regelbundna kontakter med myndigheter och 
kommunens krisberedskapsresurser är nödvändiga för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete 
mot våldsbejakande extremism och för att skapa trygga och säkra miljöer. Många gånger visar 
det sig att krisberedskapskontakter är de enda regelbundna och upparbetade kontakter som 
existerar mellan trossamfund och kommuner. SST följer ett antal lokala projekt i trossamfun-
den för att förebygga radikalisering och motverka våldsbejakande extremism.  
 
Trossamfundens arbete i flyktingkrisen 
Flyktingsituationen under 2015 har i stor utsträckning påverkat trossamfunden. Många nyan-
lända har identifierat trossamfunden som trygga och välkända aktörer där praktiska, sociala, 
språkliga och religiösa resurser finns till hjälp och stöd. Stora mängder nyanlända på flykt har 
sökt sin tillflykt till trossamfunden under 2015. Trossamfunden har med stor mobilisering i 
egna led och med egna resurser försökt möta utmaningarna i det stora behov som flyktingsitu-
ationen inneburit. Höstens stora mobilisering att hjälpa nyanlända har inneburit stora påfrest-
ningar där viljan att hjälpa tärt hårt på resurserna och satt trossamfundens krisberedskap på 
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prov. Flyktingsituationen har även tydliggjort stora brister i nödvändig samverkan och kom-
munikation mellan myndigheter och trossamfund. Viktiga myndigheter har saknat samverkan 
med trossamfund. Samverkansforum, rutiner och nödvändig kommunikation har så långt som 
möjligt initierats med SST:s hjälp. Arbetet med samverkan och kommunikation har för SST 
inneburit utbildningsinsatser, information och processledning i en pressad situation.   
 
Trossamfundens relation till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 
året varit ett arbetsområde som präglats av nya handläggare på MSB och översyn av rutiner 
och sammansättning av MSB:s samrådsgrupp med trossamfunden. Arbetet med relationen till 
MSB är pågående och fortsätter under 2016.  
 
Medverkan i råd, utbildningar och seminarier 
Handläggaren har i stor omfattning medverkat i utbildningar och konferenser under året. Fö-
reläsningar om det mångreligiösa Sverige och betydelsen av trossamfundens delaktighet i 
samhällets krisberedskap har efterfrågats i många skiftande sammanhang över hela vårt land. 
Tillfälle till reflektion och kunskapsutbyte gavs vid konferensen Kan det ur det onda födas 
något gott? som var namnet på den konferens som bland andra Göteborgs Interreligiösa Råd 
och Center, Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund (SST) och Göteborgs stad arrangerade 
tillsammans den 2-3 december 2015. Ett hundratal personer deltog, däribland representanter 
från religiösa församlingar, tjänstemän och politiker, krisgrupper i Göteborgs stad och Norden 
och forskare och doktorander från Göteborgs Universitet. Där framkom att det liksom i Göte-
borg även i grannländerna Norge, Danmark och Finland finns erfarenheter där kriser och ge-
mensamma trauman har lett fram till ökade samarbeten mellan olika trossamfund. Konferen-
sen belyste hur det interreligiösa arbetet gick till efter brandkatastrofen i Göteborg, de ökända 
karikatyrteckningarna av profeten Muhammed, terrorattentaten på Utöya och i Oslo, terrorat-
tentaten mot synagogan i Köpenhamn och brandattacken mot det vietnamesisk-buddhistiska 
templet i Åbo.  
För övrigt 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. Polisens samrådsforum för arbetet med hatbrott 
och Migrationsverkets samrådsgrupp med trossamfunden har tillkommit under 2015. Utbild-
ningar, seminarier och övningar har hållits med trossamfunden internt och i samverkan med 
andra aktörer för att öka trossamfundens krisberedskap. Behovet av nära kontakt och samar-
bete mellan trossamfunden och nationella, regionala och kommunala företrädare inom krisbe-
redskap har under 2015 varit tydligt och uppmärksammats i ökad omfattning.  
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II:5 Remissyttranden  
 
SST har under året yttrat sig över följande: 
 
Ärende från Socialdepartementet 

• Yttrande angående ansökan från Alevitiska Riksförbundet (ARF) att bli statsbidrags-
berättigat trossamfund S2014/6486/PBB 
 

Ärende från Socialdepartementet 
• Yttrande angående ansökan från Förenade Pentecostalkyrkan  i Europa (FPKE) att bli 

statsbidragsberättigat trossamfund S2014/8170/PBB 
 

Ärende från Justitiedepartementet 
• Yttrande över: Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – Äktenskapstvång och 

olaga hot Ju2014/7758/L5 
 
Ärende från Kammarkollegiet 

• Yttrande över remiss: Ansökan om vigselrätt för SIF  
 

Ärende från Finansdepartementet 
• Yttrande angående Slopad skattereduktion för gåvor Fi 2015/810 

 
Ärende från Bokföringsnämnden 

• Yttrande angående Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om års-
bokslut 
 

Ärende från Kulturdepartementet 
• Yttrande angående ansökan från Trossamfundet Hindu Culture Maintain Center om att 

bli statsbidragsberättigat trossamfund Ku2015/1172/D 
 
Ärende från Kulturdepartementet 

• Yttrande angående ansökan från FIFS om hjälp med avgifter Ku2015/1390/D 
 

Ärende från Kammarkollegiet 
• Yttrande angående ansökan om vigselrätt för Islamiska Fatwabyrån i Sverige  

 
Ärende från Justitiedepartementet 

• Yttrande angående En översyn av årsredovisningslagarna SOU 2015:8 
 

 
Ärende från Kulturdepartementet 

• Yttrande angående ansökan från SMF om hjälp med avgifter Ku2015/02062/D 
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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.  
 
Konferenser och representation 
Myndigheten har också deltagit i ett antal konferenser och möten. Bland annat deltog Gene-
ralsekreteraren och handläggaren för statsbidragsfrågor i Nordiska Kyrkorättskonferensen 23-
25 augusti i Roskilde, Danmark där Generalsekreteraren responderade på ett av anförandena. I 
konferensen om antisemitism i Stockholm i november deltog myndigheten med två personer.  
 
Myndigheten får fortlöpande inbjudningar om att representera vid högtider och årsmöten.  Det 
finns inte möjlighet att delta eller närvara vid alla dessa evenemang men, bland deltaganden år 
2015 kan nämnas några få. SST deltog vid Equmeniakyrkans och FIFS årsmöten. Vid besöket 
av Tawadros, ledare för den Koptisk-ortodoxa kyrkan i Sverige deltog Generalsekreteraren 
vid den gudstjänst som Svenska kyrkan arrangerade i Uppsala domkyrka med efterföljande 
middag hos Svenska kyrkans ärkebiskop.  Under våren besökte patriarken av Antiokia för den 
Syrisk-ortodoxa kyrkan, Moran Mor Ignatius Aphrem II Karim, Sverige. SST representerade 
med två deltagare under besöket i Södertälje, vilket löpte i tre dagar. En annan uppmärksam-
mad representation var vid den buddhistiska ceremonin i åminnelse av Buddhas födelse i 
templet i Rosersberg utanför Stockholm i maj. Den första Armeniska kyrkan i Sverige invig-
des i Södertälje under året och även där fanns SST representerat. 
SST medverkar vid tillfällen även som medarrangörer. Ett sådant uppmärksammat tillfälle 
under 2015 var en endagskonferens som hölls i samarbete med Bosniska Islamiska Samfundet 
och Södertörns högskola kallad Islam på Bosniska.  
  
 
Muslimska familjedagarna i Älvsjö  
SST:s kansli tackade ja till att medverka i de Muslimska familjedagarna 2015. De Muslimska 
familjedagarna är ett årlig större arrangemang som har som mål att vara ”Nordens största mö-
tesplats för muslimer”, och samlar runt 4000 besökare. MFD har funnits sedan 2013 och ar-
rangeras av Islamiska förbundet i Sverige (IFIS), Ibn Rushd studieförbund och Sveriges Unga 
Muslimer (SUM). Under de tre dagarna (3-5 april) fanns det möjlighet att besöka montrar från 
olika utställare samt att gå på många föreläsningar och panelsamtal. SST närvarade på MFD 
2015 både som utställare och som arrangör av ett seminarium på temat ”främlingsfientliga 
handlingar mot trossamfund”.   
 
MR-dagarna i Göteborg 
Under årets MR-dagar deltog SST som utställare och som arrangör av ett seminarium till-
sammans med Svenska kyrkan Göteborgs stift, Interreligiösa rådet Göteborg, Sveriges Inter-
religiösa råd och Sveriges kristna råd. Seminariet Vågar vi vägra hata?- Trossamfund till-
sammans mot rasism berörde hur trossamfund kan vara en viktig part i arbetet mot rasism och 
främlingsfientlighet. I samtal mellan olika representanter från arrangörerna speglades tros-
samfundens utsatthet för främlingsfientliga handlingar. Sådana handlingar kan riktas mot per-
soner, organisationer och lokaler. Utvecklingen av interreligiösa råd i Sverige, som bland an-
nat minskar spänningar mellan grupper samt unga aktiva i trossamfunds arbetssätt att finna 
nya vägar för liv tillsammans och gemensamt i samexistens, samtal och samverkan. Under 
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seminariet belystes möjligheter att tillsammans manifestera mot hat och motsättningar genom 
redovisningen av hur den interreligiösa manifestationen Vägra hata gick till . SST:s monter i 
utställningshallen var välbesökt av såväl företrädare för olika organisationer som enskilda 
besökare som fick ta del av information, böcker och material om trossamfunden i Sverige och 
olika arbeten som pågår i regeringsuppdrag som berör trossamfunden.  
 
Seminarier i Almedalen 
Under Almedalsveckan genomfördes två välbesökta seminarier. Under titeln ”Är det farlig att 
vara troende i Sverige?", deltog inrikesminister Anders Ygeman tillsammans med MSBs ge-
neraldirektör Helena Lindberg och rikspolischef Dan Eliasson. Från SST deltog  Örjan Wal-
lin. Åke Göransson, som moderator, lät diskutera det aktuella läget och hur de rättsvårdande 
myndigheterna ser och agerar i frågan om främlingsfientliga handlingar mot trossamfund.  
I seminariet ”Antisemitism, islamofobi och främlingsfienden mitt ibland oss – Har vi ett de-
mokratiskt underskott?” deltog kulturminister Alice Bah Kuhnke, professor Marie Demker, 
docent Tobias Hübinette. Max Stockman deltog från SST och Åke Göransson som moderator. 
 
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.  
• Projektsekreteraren ingår i Östergötlands länsstyrelses myndighetsnätverk för att mot-

verka 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 ingår i Referensgrupp till Nationell samord-

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

• Handläggaren för krisberedskapsfrågor ingår i Migrationsverkets samrådsgrupp för 
trossamfund. 

• Handläggaren för krisberedskapsfrågor ingår i Polisens samrådsforum i arbetet mot 
hatbrott. 

• Handläggaren för kontakt med muslimska och ortodoxa trossamfund ingår i Fryshusets 
Advisory Board för Tillsammans för Sverige.  
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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. 
 
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 ISR, OÖKER och 
SBS. Denna bredd är unik och mötet i SST:s organ ger grund för förståelse och respekt för 
den religiösa mångfalden. I flera sammanhang, särskilt bland invandrarnas trossamfund, 
sammanfaller den religiösa mångfalden även med etnisk, kulturell och språklig mångfald. 
SST:s struktur är alltså i sig i linje med målen i instruktionen. 
 
Jämställdheten mellan kvinnor och män som under senare år särskilt uppmärksammats i den 
svenska debatten har i flera trossamfund en speciell dimension. Rollen mellan kvinnor och 
män definieras och tolkas i tusenåriga heliga skrifter. Frågorna är aktuella i dagens trossam-
fund och en strävan efter respekt mellan könen är framträdande. SST har under året också haft 
ett Regeringsuppdrag där den ena delen speciellt gällde kvinnors roll och delaktighet i tros-
samfunden. De ovan nämnda perspektiven framhålls i förordningen och är bland annat grund 
för dialoger mellan myndigheten och bidragsmottagande samfund också vid besök eller ge-
mensamma möten. 
 
 
Besök i Armenien 
Efter en inbjudan från den Armeniska apostoliska kyrkan i Sverige beslutade en delegation 
från SST:s kansli att göra ett studiebesök i Armenien den 25 – 30 september. Bakgrunden till 
inbjudan var att den armeniska kyrkan under 2015 högtidlighåller hundraårsminnet av det 
armeniska folkmordet i det dåvarande Ottomanska riket. Under resan besöktes kyrkans and-
liga centrum Etjmiazin, liksom en rad viktiga historiska platser i området i och runt huvudsta-
den Jerevan. Utöver detta så fick delegationen möjlighet att möta och samtala med Armeniens 
diasporaminister Hranush Hakobyan som gav sin syn på landets utmaningar och framtid. De-
legationens besök sammanföll också med en av den Armeniska apostoliska kyrkans viktigaste 
ceremonier, konsekrationen av den heliga Myron-oljan – dit SST var inbjudna som gäster. 
Ceremonin är en stor nationell angelägenhet med hundratals gäster, både från Armenien och 
utomlands. Ritualen utförs av kyrkans överhuvud (Katholikos).  Traditionellt används myron-
oljan när barn döps i den armeniska apostoliska kyrkan, och under konfirmation. Det används 
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också för att välsigna kyrkor, och för att initiera nyligen vigda präster. Att vara smord med 
myron-olja är ett av sakramentet i den armeniska apostoliska kyrkan. 
 
 
Kansliets studieresa till London  
Varje år gör SST:s kansli en studieresa utomlands med syfte att fördjupa medarbetarnas kun-
skaper och ge nya perspektiv på frågor som rör religion, civilsamhälle-trossamfund och dess 
relationer med det offentliga. 2015 valde kansliet att resa till London under tre dagar (21-23 
oktober). Fokus för denna studieresa var att få inblick i hur ett land med en lång mångkultu-
rell historia och ett – i jämförelse med Sverige – annorlunda civilsamhälle hanterar frågor 
rörande interreligiös och interkulturell samverkan inom civilsamhället – och mellan trossam-
fund och den brittiska staten. Bland annat besöktes Health Care Chaplaincy Faith and Belief 
Group där kansliet fick lära sig hur arbetet med andlig vård inom hälso- och sjukvård i Eng-
land fungerar. HCFB arbetar med att samordna andlig vård och tillse att mångfalden av sjuk-
huskaplaner speglar behoven hos patienter och personal och att olika trossamfund kan arbeta 
på lika villkor. Vidare besöktes flera ideella organisationer med olika ingång: Inter Faith 
Network for the UK som verkar för interreligiös samverkan och förståelse; organisationen 
Faith Matters som vill motverka rasism och främlingsfientlighet och verka för social hållbar-
het och förståelse mellan olika grupper i Storbritannien. Utöver detta besöktes två offentliga 
institutioner. Den första av dessa var Faith Engagement Team som sorterar under Department 
for Communities and Local Government och arbetar med frågor som rör integration, trossam-
fund och stöd till interreligiösa aktiviteter. Därefter fick också kansliet möjlighet att besöka 
Forced Marriages Unit som är en särskild enhet inom den brittiska staten som har till uppgift 
att motverka tvångsäktenskap. Under resans sista dag besökte SST:s kansli den Romersk-
Katolska kyrkan i London där man bland annat talade om relationerna mellan den Katolska 
kyrkan och den brittiska staten och samfundets delaktighet i utbildningsinstitutionerna.  
 
 
 

II:8 Utredningar och publikationer  
Under året har två nya böcker tagits fram. 
 

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige 
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 2015 ingår ytterligare 
ett nummer i skriftserien, nr 5, som handlade om Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige. 
Boken är skriven av Thomas Arentzen, teologie doktor i kyrkohistoria vid Lunds universitet. 
Materialet fokuserar på vilka dessa kyrkor är, vad som utmärker deras religiösa liv och hur 
deras tillvaro ser ut just i Sverige. Boken innehåller även vissa delar av kyrkornas historia 
samt analyserande aspekter av deras likheter och olikheter som ortodoxa kyrkor. 
 

SST:s årsbok 2015  
SST:s årsbok, med syfte att spegla myndighetens arbete och utvecklingen i trossamfunds-
sverige i stort, innehöll som vanligt ett brett spektrum av ämnen. I 2015 års upplaga finns 
flera artiklar med fokus på de ortodoxa och österländska kyrkorna. Birger Hassel beskriver i 
en personligt hållen essä hur de ortodoxa kyrkorna etablerats i Göteborg, från 1960-talet och 
framåt. I en annan artikel skriver forskaren Göran Gunner om den armenisk apostoliska kyr-
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kan med anledning av att kyrkan 2015 minns och hedrar offren i det armeniska folkmordet 
1915 – och att samfundet får sin första egna kyrkobyggnad i Sverige under 2015. Utöver detta 
kan ett flertal av artiklarna i årsboken sägas ha koppling till SST:s arbete med demokrati och 
mänskliga rättigheter. Bland annat redogör Simon Stjernholm för sitt arbete med att ta fram 
SST:s rapport Främlingsfientliga handling mot trossamfund som överlämnades till regering i 
slutet av 2014. Samordnaren mot extremism, Mona Sahlin, beskriver sitt pågående arbete och 
dess relation till SST och trossamfunden. I årsboken reflekterar också Fredrik Brusi sina erfa-
renheter efter projektet kompetensutveckling av trossamfundsledare och Mosa Syed samman-
fattar uppdraget gällande vidareutbildning för vigselförrättare.  
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II:9 SST:s regeringsuppdrag 
 
I regleringsbrevet står att:  
 

SST ska vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa samfunds stöd 
till ungdomar, föräldrar och anhöriga. 

 
Regeringsuppdraget till SST under år 2015 bestod därför av tre delar: 

Värna demokratin 
SST har under 2015 följt ett flertal lokala trossamfundssatsningar på olika projekt för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Möten har hållits på nationell nivå för att 
skapa kunskap om arbetsområdet, informera om aktuella satsningar samt ge möjlighet till 
kontakt och delande av pågående projekt. SST har genom råd i inledningsskeden till projekt, 
stöd i framtagande av projekt och hjälp med kontakter och information stimulerat samfundens 
arbete. SST har följt det arbete runt om i landet som Samordnaren för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism utfört och i dialog med trossamfunden följt upp konferenser 
och seminarier som genomförts av Samordnaren. Behovet av uppföljning med trossamfunden 
efter seminarier och konferenser har varit tydligt och nödvändigt för en fortsatt konstruktiv 
process till stöd för ungdomar, föräldrar och anhöriga.   

Ledarskap och demokrati  
Som en del av SST:s särskilda demokratifördjupande uppdrag har myndigheten anordnat ett 
interreligiöst utbildningsprogram med rubriken ”Ledarskap och demokrati” under hösten 
2015. Syftet med programmet var att föra samman unga ledare (18 – 30 år) från olika sam-
fund och diskutera frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter, ungas engagemang och 
ledarskap. För framtagande av innehåll och undervisningskoncept anlitades den ideella orga-
nisationen DemokratiAkademin (www.demokratiakademin.se) som sedan 1993 driver utbild-
ningar inom detta område. Sammanlagt omfattade programmet 8 dagar i tre delmoment, varav 
6 var i internatform på kursgården Lillsved i Stockholm:  
MOMENT 1: Fokus på demokratins förutsättningar, demokratiska processer, grupputveckl-
ing, samtalsmetodik och civilkurage.  
MOMENT 2: Fokus på mänskliga rättigheter och fördjupning i frågor om MR-juridik, migrat-
ion, antirasism, religionsfrihet, normkritik och grupprocesser.  
MOMENT 3: Fokus på trossamfund och civilsamhället i Sverige, interreligiös samverkan 
samt projektutveckling. 
Av de 20 deltagare som var anmälda till programmet var det 17 som diplomerades. Dessa 17 
deltagare som diplomerades hade sin bakgrund i tio olika trossamfund, bland annat flera av de 
muslimska förbunden, mandeiska samfundet, yezidiska samfundet, Romersk-Katolska kyr-
kan, Svenska kyrkan, Koptisk- ortodoxa kyrkan samt den och Eritreanskortodoxa kyrkan.  

Demokratiuppdraget: Kvinna i trossamfund  
I det utvidgade uppdraget från regeringen att fördjupa dialogen med trossamfund i syfte att 
fördjupa och stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet med särskild 
fokus på kvinnor och unga har SST under 2015 arbetat med att skapa plattformar för dialog 
och kunskapsinhämtning relaterade till situationen att vara kvinna i trossamfund. 
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I maj 2015 hölls ett inledande rådslag med SST och representanter för flertalet av de statsbi-
dragsberättigade trossamfunden samt svenska kyrkan. Rådslaget processleddes av Fonden för 
mäskliga rättigheter. Rådslaget utmynnade i viljan att arrangera tre separata workshops kring 
aspekterna kvinna i trossamfund. Tematiken som man gemensamt fann att man ville fördjupa 
sig i var: Den kvinnliga kroppen i det gemensamma rummet, makt- och maktstrukturer samt 
kvinnligt ledarskap. 
 
För att tillvarata de erfarenheter som redan finns på området samarbetade SST med Sveriges 
Ekumeniska Kvinnoråd (SEK) och Annika Damirjian som processledare under workshops. 
Samarbetet och diskussioner kring plattformar och projekt fortlöper under 2016. 
 
Framkommet under workshops är erfarenheter som pekar mot att kvinnor i trossamfund kan 
vara dubbelt eller trefaldigt utsatta för diskriminering eller handlingsnormerande strukturer. 
Det ges uttryck i den otrygghet- och ojämlikhetssituation som råder för kvinnor generellt i 
samhället men utöver detta också som i det offentliga, ofrivilliga representanter för etniska- 
eller religiösa minoriteter samt strukturella och nominella manliga normer i det egna trossam-
fundet.  
 
Erfarenheterna från träffarna vittnar om att det finns en stark vilja att fortsätta arbetet med att 
särskilt belysa problematik som rör kvinnor i trossamfund, men också att hitta plattformar där 
dessa frågor och erfarenheter kan fortsätta diskuteras över konfessionella gränser. Särskilda 
utmaningar ligger i att hitta fora som kan arrangera möten med hänsyn till den särskilda situ-
ation som föreligger i många trossamfund. Generellt så förvärvsarbetar många aktiva och inte 
ovanligen är arbetsbördan tung då man också har andra roller som församlingsaktiv och 
mamma. Med begränsade resurser blir också de interna och externa feministiska frågorna 
nedprioriterade. 
 
Trots insikterna om problem pekar man också på en rad framgångfaktorer från den egna tros-
samfundsvärlden och världen utanför. Centralt för framgångar är att etablera och underhålla 
interreligiösa kvinnonätverk som kan ha både stödjande och rådgivande funktioner. I detta 
kan myndigheter som SST ha en hjälpande roll genom att bl.a. tillhandahålla plattformar för 
nätverk, men också lyfta frågor till regional och nationell myndighetsnivå.  
 
 
 

II:10 Kurser, utbildningar och kompetensutveckling 
I SST:s regi har under året ett antal funktionärskurser anordnats, bland annat kurser för kassö-
rer och sekreterare i föreningsteknik. Dessa kurser har genomförts av Ibn Rushd studieförbund i 
Stockholm och Göteborg.  
 

Kompetensutveckling för ledare i trossamfund 
Under tidigare regeringsuppdrag 2013 och 2014 har SST i samverkan med Sensus gett 59 
ledare i trossamfund kompetensutveckling på områden som relaterar till behov som föreligger 
det pastorala och sociala arbetet som religiös ledare. 2015 arrangerades ytterligare en utbild-
ningsomgång i Stockholm som primärt erbjöds till dem som inte hade kunnat beredas plats de 
tidigare omgångarna. Det var den sammanlagt fjärde gången SST arrangerade kompetensut-
veckling för ledare i trossamfund. 
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 Under urvalsprocessen gavs förtur till tidigare sökande vägt mot intentionen att uppnå jämn 
könsfördelning. Efter sena avhopp av sju kvinnliga deltagare bestod gruppen av 11 män och 2 
kvinnor. Deltagarna kom huvudsakligen från muslimska trossamfund. 
Den fjärde omgången bestod av fem heldagar, varav dagarna delades in i förmiddag- och ef-
termiddag. Förmiddagspasset bestod av en föreläsning eller workshop i ett särskilt tema 
(Svensk religionshistoria och det svenska civilsamhället, Svensk förvaltning, Mänskliga rät-
tigheter samt Familjerätt) och eftermiddagarna bestod i den kurs i ledarskapsutveckling som 
studieförbundet Sensus utarbetat särskilt för SST:s kompetensutveckling. Vidare så knöts 
varje tema till en särskild plats som på något vis relaterade till ämnet. Bland annat avhandla-
des mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan och svensk förvaltning på Riksdagen. 
Undervisningen sköttes av akademiskt väl renommerade föreläsare. 
Till skillnad från tidigare omgångar vigdes den femte och sista dagen till ett tema kallat De 
svåra frågorna och De svåra samtalen och var mer workshop-inriktad än tidigare. Tanken 
med detta är att sätta in den teoretiska kunskapen som deltagarna har förvärvat under kompe-
tensutvecklingen i vardagliga mer eller mindre komplexa situationer. Det kan handla om allt 
mellan att hantera medarbetarsamtal, identifiera rätt myndighet i en rådgivningssituation eller 
att fundera kring vad som är diskriminering och vilka medel man har för att kunna motverka 
den. 
Kompetensutveckling blev väl mottagen av deltagare och alla inblandade processledare var 
överens om att gruppdynamiken blev särskilt lyckad. Att den absoluta majoriteten av delta-
gare kom från muslimska trossamfund innebar inte på något sätt en homogen grupp. Det nå-
got mindre formatet på kompetensutvecklingen, fem dagar istället för sex, var fördelaktigt 
både kostnadsmässigt och pedagogiskt och bedöms inte av Sensus eller SST:s personal har 
haft någon negativ effekt. 
Kompetensutvecklingen pågick i november och december månad och en uppföljningsträff, dit 
alla deltagare från de tre åren är inbjudna, är planerad till maj 2016. Sammantaget har 72 le-
dare sedan 2013 genomfört kompetensutvecklingen. 
 
 
 

II:11 Fördelning av bidragen   
Riksdagen har beslutat om ett anslag för stöd till trossamfunden på 85.092.000 kr. Detta 
framgår även av regeringens regleringsbrev beslutat 2014-12-22. Regeringen har beslutat att 
2.931.000 kr av anslaget ska disponeras av Skatteverket för motsvarande statens kostnader för 
att finansiera hjälpen med uppbörd av avgift inom de ”SST-samfund” där avgiften är aktuell. 
Vidare skulle vid fördelningen av anslaget minst 10.000.000 kr användas för verksamhetsbi-
drag och minst 16.000.000 kr för projektbidrag. Av dessa ska minst 3.000.000 användas för 
säkerhetshöjande åtgärder.  
I ändring av regleringsbrev 2015-06-25 tillfördes ytterligare 7.000.000 kr till projektbidraget 
där hela förstärkningen av detta bidrag skulle gå till säkerhetshöjande åtgärder. Av medlen 
kan högst 700.000 kr användas till utbildningsinsatser för trossamfundens säkerhetsarbete. 
Totala summan projektbidrag för året blev då minst 23.000.000 kr. 
 
SST beslutar om fördelningen mellan bidragsmottagarna och har 2015 beslutat att fördela 
anslaget enligt följande redovisning: 
 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
57.162.000 kr * 10.250.000 kr 23.000.000kr 
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*Reducerades med 2.931.000 kr för uppbördshjälp = kvar att fördela: 54.231.000 kr 
 
 
Under året fördelade nämnden också en summa av 1.355.778 kr som var de ackumulerade 
medel som SST funnits i redovisningen sedan tiden innan SST blev statlig myndighet. Riks-
revisionen har under tidigare år menat att det är önskvärt att summan fördelas snarast. Sum-
man har nu tillförts projektbidraget eftersom det under 2015 fanns ett stort antal ansökningar 
inom bidragsformen.  
Vid nämndsammanträdet 2015-11-18 beslöt nämnden dels om att göra viss omfördelning 
inom bidragsposterna dels om att ge Generalsekreteraren rätt att under årets sista veckor göra 
smärre förändringar så att bidragen skulle kunna disponeras på ett optimalt sätt.  
 
 
Den slutliga fördelningen, efter avdragen uppbördshjälp och omfördelning är därför: 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
53.846.000 kr 10.075.000 kr 26.595.778 

 
 

 

Fördelning av bidrag för år 2015 
efter omfördelning under året samt avdrag för kostnad till Skatteverket 

 

Organisationsbidrag 
Summa 

 
53.846.000 

Verksamhetsbidrag 
*Teologisk utbildning 
*Andlig vård 
*Verksamhets utv. andlig vård 
Summa 

 
900.000 

9.100.000 
75.000 

10.075.000 
 

Projektbidrag  
*Lokalbidrag 
*Etableringsbidrag 
*Särskilt utbildningsbidrag 
Summa 

 
24.960.778 
1.470.000 

165.000 
26.595.778 

Totalt 90.516.778 
 
 
 
 
Fördelning av utbetalda bidrag 
 
Under året har följande medel utbetalats: 
 

Organisationsbidrag Verksamhetsbidrag Projektbidrag 
53.811.620 kr 10.061.648 kr 18.422.959kr 
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II:11:1 Organisationsbidrag  
Totalt fanns anslag på 53.846.000 kr att fördela efter avdrag på 2.931.000 kr för statens kost-
nader för hjälpen med uppbörd av medlemsavgifter samt omfördelning. Av detta reserverades 
1.000.000 kr för fördelning för projektet kvalitetssäkring för att stärka de trossamfund som nu 
kommit mot slutet av statistikinsamlingen. Av detta betalades 53.218.620 kr ut i organisat-
ionsbidrag och 593 000 kr till kvalitetssäkringsprojektet. 
 
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 sist i redovisningen. 
 
 

Av nämnden beslutad fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden 
och per bidragsgrundande person (betjänad) 

 
Trossamfund Summa bidrag Bidrag per 

betjänad 
Summa bidrag Bidrag per 

betjänad 
Summa bidrag Bidrag per 

betjänad 
År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 

Frälsningsarmén * 1.046.696 88.92 1.005.860 71.73 1.101.545 78.56 
Equmeniakyrkan* 9.969.455 78,20 ** 8.900.568 66.23 9.652.279 71.82 
Evangeliska Frikyrk * 3.518.544 71.16 3.022.164 62.28 3.153.885 65.00 
Pingströrelsen * 8.217.443 74.20 7.243.544 66.55 7.731.043 71.03 
Sjundedags Adv.samf 280.156 78.98 251.000 71.06 271.000  76.73 
Sv Alliansmissionen * 1.558.428 77.09 1.362.308 64.69 1.448.430 68.78 
ELM-Bibeltr. Vänner ****39.000 ****16.93  ****78.000  29.75 117.000 40.12 
Ev Fosterlands-
Stiftelsen 

3.194.262 75.30 2.824.000 65.39 2.965.000 68.65 

Estniska Ev-luth kyrkan 326.104 69.10 269.000 57.00 267.000 56.58 
Lettiska Ev-luth kyrkan 142.051 74.14 123.000 64.20 128.000 66.80 
Ungerska Prot kyrkan 227.795 42.04 201.968 37.27 143.409 26.46 
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 253.174 72.01 215.000 61.15 220.000     62.57 
Rom-Katolska kyrkan  5.913.489 53.78 4.776.208 46.02 5.022.828 48.39 
OÖKER       
- Bulgarisk ort kyrkan ***16.100 ***5.03  ***23.000 ***0  14.000 17.50 
- Finska ort kyrkan 103.303 68.87 84.999 56.67 84.000 56.00 
- Grekisk ort kyrkan 890.124 50.86 771.000 44.06 805.000 46.00 
- Makedonisk ort kyrkan 447.512 74.58 389.000 64.84 408.000 68.00 
- Rumänska ort kyrkan 448.332 73.50 386.000 63.28 400.000 65.57 
- Ryska ort kyrkan 121.503 81.00 111.000 74.00 121.000 80.67 
- Serbisk ort kyrkan 2.013.923 72.30 1.715.000 61.57 1.762.000 63.26 
- Svenska ort prosteriet 160.785 73.96 139.002 63.94 145.000 66.70 
- Armenisk ap kyrkan 156.855 66.04 125.000 52.63 120.000 - 
- Eritreanska ort kyrk 179.353 67.27 145.000 54.39 141.000 52.89 
- Etiopisk ort kyrkan 219.610 76.52 194.000 67.60 206.000 71.78 
- Koptisk ort kyrkan 183.124 62.82 140.000 48.03 128.000 43.91 
- Syrisk ort kyrkan * 3.029.992 60.12 2.381.142 47.14 2.026.888 40.22 
- Österns ass kyrka 440.283 72.04 374.000 61.19 383.000 62.66 
Judiska Centralrådet 648.262 77.05 578.000 68.47 617.000 73.09 
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Trossamfund Summa bidrag Bidrag per 
betjänad 

Summa bidrag Bidrag per 
betjänad 

Summa bidrag Bidrag per 
betjänad 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Isl Samarbetsrådet# 8.631.000 78.46 7.324.173   59.47 
- Förenade Isl församl ISR  IS  2.273.640  
- Isl kulturcenterun. ISR  IS  761.275  
- Sv Muslimska Förb ISR  IS  1.388.800  
- Svenska Isl Församl ISR  IS  590.700  
- Isl Shia Samfunden# ISR  537.000  571.000  
- Bosniska Isl. Samf ISR  IS  620.200  
Sv Buddh. Samarbetsråd 363.120 75.46 318.000 66.08 336.000 69.83 
Totalt 53.230.778  46.507.936  46.623.925 44.47 
 
 
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. Likaså betalar de trossamfund som har 
avgiftshjälp 21 kr per betalningsskyldig vilket också visas i en minskning för dessa trossam-
fund i ovanstående tabell.  
 
* 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 16.100 kr men uppfyllde 
inte kraven för redovisning och har därför endast tilldelats ¼ del av beslutat bidrag för 2015. 
År 2014 utbetaldes inget bidrag alls. 
**** Har betalats ut enligt särskild ordning. 
# Alla muslimska organisationerna samredovisas från år 2015. 
 
 
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 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Frälsningsarmén 27 158 30 99 29 109 
Equmeniakyrkan 69 727 59 758 165 791 
Evangeliska Frikyrkan 112 300 98 299 111 352 
Pingströrelsen 150 455 150 452 150 461 
Sjundedags Adv.samfundet 10 35 10 35 11 37 
Svenska Alliansmissionen 17 170 14 167 15 167 
ELM-Bibeltrogna Vänner 16 41 30 41 30 45 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 182 340 204 335 143 352 
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 2 1 1 1 1 1 
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Trossamfund 

Antal 
försam-
lingar 
som får 
bidrag 

Totalt 
antal 
försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 
som får 
bidrag 

Totalt 
antal 
försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 
som får 
bidrag 

Totalt 
antal 
försam-
lingar 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
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 1 1 0 1 1 1 
- Finska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Grekisk ortodoxa kyrkan 4 4 4 4 4 4 
- Makedonisk ortodoxa kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Rumänska ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 3 3 
- Ryska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1 
- Serbisk ortodoxa kyrkan 9 9 9 9 9 9 
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 2 2 2 2 2 
- Armenisk apostoliska kyrkan 3 3 3 3 3 3 
- Eritreanska ort kyrkan 2 2 2 2 2 2 
- Etiopisk ortodoxa kyrkan 2 1 1 1 1 1 
- Koptisk ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 3 3 
- Syrisk ortodoxa kyrkan 40 40 40 40 40 40 
- Österns assyriska kyrka 6 6 6 6 6 6 
Judiska Centralrådet 4 4 4 4 4 4 
Islamiska Samarbetsrådet       
- Förenade Islamiska församl 35 52 40 42 40 42 
- Isl. kulturcenterunionen 14 14 14 14 14 14 
- Sveriges Muslimska Förbund 40 40 38 39 38 39 
- Sv Islamiska Församlingarna 17 21 19 22 19 22 
- Isl Shia Samfunden 26 33 20 25 20 25 
- Bosniska Islamiska Samf 22 26 21 21 21 21 
Sv Buddh. Samarbetsråd 12 22 12 12 12 12 
Totalt **890 2.573 897 2.502 957 2.572 
 
** Ytterligare 47 församlingar har fått bidrag genom etableringsbidrag. 
 
Av totalt ca 2.570 församlingar har cirka 890 fått organisations bidrag vilket utgör ca 35 pro-
cent. Andelen församlingar som får bidrag varierar mellan trossamfunden. Inom vissa tros-
samfund får så gott som samtliga församlingar bidrag medan andra trossamfund prioriterar 
vid fördelningen av bidraget.  
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II:11:2 Verksamhetsbidrag 
Anslaget för verksamhetsbidrag har fördelats enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 900.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 9.100.000 kr 
Verksamhetsutveckling Andlig vård 75.000 kr 
Summa 10.075.000 kr 
 
Bidraget har kunnat utbetalas enligt följande: 
Bidrag för teologisk utbildning 900.000 kr 
Bidrag till andlig vård inom sjukvården 9.094.797 kr 
Verksamhetsutveckling Andlig vård 66.851 kr 
Summa 10.061.648 kr 
 
 
 
II:11:2.1 Teologisk utbildning 
 
Bidraget till teologisk utbildning 900.000 kr har SST beslutat fördela mellan de bidragsberät-
tigade utbildningsinstitutionerna enligt schablon vilket resulterade i följande fördelning för år 
2015: 
 
Teologisk institution Summa 

bidrag 
Antal 
helårs-
studenter 
**** 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-
studenter 
*** 

Summa 
bidrag 

Antal 
helårs-
studenter 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Johannelunds teolo-
giska högskola 

250.000  231.000  254.000 10,8 

Korteboskolan** 
 

  128.000  639.000 28,0 

Metodistkyrkans 
Nordiska Teol Sem * 

  -  - - 

Prästseminariet i 
Sthlms katolska stift 

100.000  81.000  102.000 4,0 

Teologiska Hög-
skolan, Stockholm 

300 000  315.000  247.000 10,5 

Örebro Teologiska 
Högskola 

250 000  245.000  198.000 8,3 

Summa 
 

900.000  1.000.000  1.440.000 61,6 

 
* 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. 
**** År 2015 fördelas bidraget helt enligt schablon. 
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II:11:2:2 Andlig vård inom sjukvården 
 
Verksamhetsbidraget som SST fördelat till den andliga vården inom sjukvården var för år: 
9.100.000 kronor. Till verksamhetsutveckling/Andlig vård tilldelades efter omfördelning mel-
lan bidragen 75.000 kr.  
 
Bidrag Summa bidrag Summa bidrag Summa bidrag 

År 2015 År 2014 År 2013 
Kristna kyrkornas verksamhet 6.269.311   
Kostnadsbidrag för sjukhuspas-
torer/präster 

*  6.208.001 5.568.333 

Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) * 756.909 1.570.000 
Muslimsk verksamhet för andlig 
vård inom sjukvården 

1.909.600 1.568.667 1.236.667 

Sveriges Buddhistiska 
Samarbetsråd 

496.000 426.459 340.000 

Andlig vård - utbildning 419.886   
Summa 9.094.797 8.960.036 8.715.000 
* Från och med 2015 redovisas alla de kristna kyrkornas verksamhet för andlig vård i en post. 
 
Till verksamhetsutveckling/Andlig vård utbetalades 66.851 kr 
 
Ökning av bidraget till den andliga vården inom sjukvården åren 2012, 2013, 2014 och med 
en smärre ökning år 2015 har skapat möjligheter till etablering av nya tjänster, liksom till sta-
bilitet för befintliga tjänster. De nyetablerade tjänsterna har kommit till inom trossamfund 
som är i uppbyggnadsskedet av sin verksamhet inom den andliga vården i sjukvården.  
Bidraget till den andliga vården i sjukvården administreras fullt ut av SST sedan halvårsskiftet 
2014. Ett mindre samordningsbidrag utgår till de trossamfund/råd som har ett samordnande 
ansvar för medarbetare och verksamhet inom den andliga vården i sjukvården. För den kristna 
delen är summan 125 000 kronor, för den muslimska delen 63 000 kronor och för den buddh-
istiska delen 15 000 kronor. Samordningen avser framför allt planering och genomförande av 
utbildningar och medarbetarträffar för dem med tjänster inom andlig vård i sjukvården och för 
personer som finns som resurser på koordinatörernas kontaktlistor. 
 
Tjänster 
Till den del av Sjukhuskyrkan som relaterar till de statsbidragsberättigade trossamfunden, 
lämnades kostnadsbidrag till totalt 55 tjänster. (Sjukhuspastorer/präster/diakoner, samt or-
denssystrar). Av dessa relaterar fem tjänster till Stockholms katolska stift, sex tjänster till de 
ortodoxa/orientaliska kyrkorna och resterande till de frikyrkliga trossamfunden. Bidraget per 
heltidstjänst varierar normalt mellan 50 000 – 180 000 kronor. De frikyrkliga trossamfunden 
har gett särskild prioritet till att upprätthålla så hela tjänster som möjligt vid universitetssjuk-
husen, varför bidragsnivån kan ligga något högre för tjänster vid dessa sjukhus.  
Den muslimska delen av den andliga vården innefattar 11 koordinatörstjänster och en sjuk-
husimamtjänst. Koordinatörstjänsterna är på 25 % av heltid och bidraget täcker hela kostna-
den för lön samt kringkostnader för tjänsterna. Sjukhusimamtjänsten är att likna vid Sjukhus-
kyrkans tjänster med en tydlig bas på sjukhusen. Av de 11 koordinatörstjänsterna tillkom en 
under år 2015. Det var tjänsten i Umeå som tillsattes den 1 februari 2015. Koordinatörerna 
har en samordnande roll i förhållande till sjukhus och församlingar. De ansvarar för aktuella 
listor över särskilt utsedda personer från de olika muslimska församlingarna som kan kallas in 
till sjukhusen till stöd för patienter och närstående. Sammanlagt finns cirka 200 personer på 
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dessa kontaklistor som alla gör ideella insatser. Koordinatörerna, eller personer de kallar in, 
utgör även en resurs för sjukhusen exempelvis vid utbildningstillfällen för personal.  
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd ansvarar för två koordinatörstjänster för andlig vård i 
sjukvården. Dessa har ett liknande upplägg som de muslimska koordinatörstjänsterna. En ko-
ordinatör har Svealand och Norrland som sitt arbetsfält och den andra Götaland. Tjänsterna är 
på 30 % av heltid. Sammanlagt finns drygt 130 personer som ideella resurser på kontaktlistor.  
 
Utbildning 
Bidraget till den andliga vården i sjukvården innefattar även utbildning, vilket överensstäm-
mer med trossamfundens prioriteringar och sjukvårdens förväntan. Från bidraget disponerades 
därför under året 419.886 kr för utbildningsinsatserför alla berörd personal inom den andliga 
vården.  
Sjukhuskyrkans fortbildningsprogram har reviderats under senare år och erbjöds på nytt fullt 
ut från hösten 2015. Tolv medarbetare inom den del av Sjukhuskyrkan som relaterar till bi-
dragsberättigade trossamfund har under året tagit del av detta fortbildningsprogram som inne-
fattar fyra steg. De muslimska koordinatörerna och sjukhusimamen har mötts vid två tillfällen 
till medarbetar- och utbildningsdagar. Utbildningskvällar för personer på koordinatörernas 
kontaktlistor har hållits i Linköping och Helsingborg. Sammanlagt deltog upp mot 40 perso-
ner vid dessa två tillfällen.  
Under rubriken ”Andlig vård i personliga kriser och samhällets kriser” har en särskild utbild-
ningssatsning gjorts under 2015 utifrån en samverkan mellan fälten inom SST som rör andlig 
vård i sjukvården och krisberedskapen. Syftet var att fördjupa kunskapen om samhällets kris-
beredskapsstruktur och hur man på ett bra sätt bemöter människor som hamnat i en krissituat-
ion och målgrupp var medarbetare och personer på kontaktlistor som finns inom den andliga 
vården i sjukvården. Personer med tjänst eller uppdrag inom den andliga vården i sjukvården 
kallas ofta in till sjukhusen i krissituationer. Det innebär att de skaffar sig en erfarenhet som 
gör deras kompetens viktig att ta vara på som resurs i andra delar av samhället än sjukhuset. 
Utbildningsdagar hölls i Stockholm, Göteborg och Malmö och samlade sammanlagt drygt 75 
personer. Särskilt prioriterat var att få med en majoritet av deltagare med koppling till  
Muslimsk respektive buddhistisk andlig vård, vilket också blev fallet. 
Ytterligare en speciell satsning under år 2015 var den konferens som SST inbjöd till i början 
av december och som riktade sig till representanter för sjukhus- och landstingsledningar, för-
troendevalda inom landsting och Kulturutskott, nyckelpersoner från Sveriges Kommuner och 
Landsting m.fl. Syftet var att lyfta frågor som rör den andliga vårdens roll och trossamfundens 
arbete inom hälso- och sjukvården. Särskild tonvikt lades vid att tydliggöra senare års ut-
veckling som innebär att den andliga vården vidgats till att innefatta en större bredd av tros-
samfund med tjänster inom den andliga vården än de som traditionellt samarbetet inom den 
kristna Sjukhuskyrkan. Konferensen samlade drygt 30 deltagare från olika håll i landet till en 
informativ och innehållsrik dag. 
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II:11:3 Projektbidrag  
Anslaget för projektbidrag har efter omfördelning fördelats enligt följande: 
Lokalbidrag 24.960.778 kr 
Etableringsbidrag 1.470.000 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 165.000 kr  
Summa 26.595.778kr 
 
Anslaget för projektbidrag har kunnat betalas enligt följande: 
Lokalbidrag 16.984.607 kr 
Etableringsbidrag 1.273.352 kr 
Särskilt utbildningsbidrag 165.000 kr 
Summa 18.422.959 kr 
 
 
 
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. Un-
der 2015 tillkom en ny typ av lokalbidrag nämligen bidrag till säkerhetshöjande åtgärder. Av 
de 16.000.000 kr som avsatts till lokalbidrag skulle enligt regleringsbrev minst 3.000.000 kr 
anslås till dessa åtgärder. En regleringsbrevsändring gjordes 2015-06-25  där ytterligare 
7.000.000 kr anslogs till detta, vilket gav totalt 10.000.000 att disponera speciellt för detta 
ändamål.  
Under de år, innan sekelskiftet, då SST ännu inte var en statlig myndighet, ackumulerades 
medel vilka har funnits varje år i årsredovisningarna. Med hänvisning till det höga antal an-
sökningar av god kvalité som inkom vad gäller lokalbidrag beslöt SST att låta omfördela det 
resterande beloppet av den ackumulerade summan, 1.355.778 kr till förmån för lokalbidrag. 
Nämnden lät även omfördela vissa summor från andra bidrag till fördel för att så många an-
sökningar som möjligt skulle kunna beviljas vilket resulterade i att totalt 24.960.778 kr an-
slogs för alla tre typerna av lokalbidrag gemensamt. 
Under år 2016 utlyser nämnden inte medel till lokal- eller anpassningsbidrag. Orsaken är att 
ett stort antal goda ansökningar från år 2015 är bordlagda, oftast på grund av att inte tillräck-
ligt med medel fanns att bevilja under 2015. Kolumnen ”Antal ansökta projekt” i relation till 
beviljade bidrag, har därför tagits bort eftersom den blir mycket missvisande vad gäller antal 
bidrag från år 2015 som kommer att beviljas medel. 
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Av nämnden beslutad fördelning av lokalbidrag samt bidrag till anpassning av lokaler för personer 

med funktionsnedsättning samt till säkerhetshöjande åtgärder 
 

 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Var av till säker-
hetshöjande åt-
gärder 

Beviljat bi-
drag 

Antal an-
sökta  
projekt 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Frälsningsarmén 219.687  310.000 3 32.000 2 
Metodistkyrkan*   - - - - 
Evangeliska Frikyrkan 1.293.878  340.500 7 - 2 
Equmeniakyrkan* 1.582.881  2.784.800 20 1.138.000 33 
Pingströrelsen 713.318  3.013.903 14 1.226.000 18 
Adventistsamfundet   - - 25.000 3 
Sv Alliansmissionen 107.375  735.000 4 279.000 5 
Gemensamma församl 18.750  708.800 2 1.189.000 4 
ELM-Bibeltrogna vänner   55.000 - 8.000 3 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 152.356 152.356 368.600 3 60.000 1 
Norska evang-luth kyrk   - 1 - - 
Dansk Kirke   - - 100.000 - 
Estniska evang-luth kyrk   108.625 1 - - 
Grekisk orto kyrkan 200.000      
Romersk-Katolska kyrkan 3.236.103 200.000 100.000 8 1.621.000 5 
Makedoniska ortodoxa 
kyrkan 

390.000 390.000 - - 891.000 2 

Armeniska kyrk 1.620.000      
Rumänska ortodoxa kyr-
kan 

420.000  - 1 - 1 

Serbisk ortodoxa kyrkan 400.680 200.000 118.900 - 441.000 4 
Syrisk ortodoxa kyrkan 922.180 502.180 486.000 4 2.100.000 4 
Österns assyriska kyrka   - - - 1 
Koptisk ortodoxa kyrkan 146.125 146.125 - 1 - - 
 Etiopiska ortodoxa kyrk   - 1 - - 
Judiska församlingar 2.044.480 1.891.480 - - 110.000 1 
Mandeiska Sabe. samf. 2.476.253 433.400 - - - 2 
Förenade Islamiska för-
saml 

942.925 942.925 356.000 - - 4 

Isl Kulturcenter Unionen 385.796 200.000 1.000.000 1 470.000 4 
Sv Muslimska Förbund 555.020 520.895 - 2 100.000 7 
Islamiska Shia-Samfunden 400.000 400.000 - 1 903.000 1 
Bosniska isl samfundet 2.956.713 496.713 - - 1.344.000 5 
Sv. Islamiska förs. 600.000 600.000     
Sveriges Buddhistiska 
Sam.råd 

200.000 200.000 -  100.000  

Totalt 21.984.520 
 

7.276.074 10.486.128   74 12.137.000 112 

 
* Equmeniakyrkan är bildad av trossamfunden Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan vilka tidigare år redovisats som separata poster. 



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

34(54) 
 

Utbetalning av lokalbidrag 
 
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. Fördelningen vad gäller utbetal-
ningen av bidrag före- eller efter sekelskiftet är inte längre relevant. 
 
 

Trossamfund Utbetalade 
bidrag 

Var av 
bidrag till 
säkerhets-
höjande 
åtgärder 

Utbetalade 
bidrag be-
viljade efter 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag be-
viljade före 
sekelskiftet 

Utbetalade 
bidrag 
beviljade 
efter sekel-
skiftet* 

Utbetalade 
bidrag bevil-
jade före 
sekel-skiftet* 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Frälsningsarmén 342.000  42.000 - - - 
Evangeliska Frikyrkan 1.261.278  1.315.000 - 775.000 - 
Pingströrelsen 713.888  4.736.503 - 1.545.100 - 
Sv Alliansmissionen 38.400  768.600 - 154.000 - 
Equmeniakyrkan** 2.033.696  1.830.228 - - - 
Sv Baptistsamfundet**   - - 100.000 - 
Sv Missionskyrkan**   - - 265.200 - 
Gemensamma församl 120.000  862.800 - 1.149.300 - 
ELM-Bibeltrogna vänner   55.000 - 8.000 - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen 69.800  318.800 - 155.000 - 
Sjundedags adv. 25.000      
Armeniska ap kyrkan 1.620.000      
Estniska Ev-luth kyrkan 108.625      
Rom-Katolska kyrkan 2.845.453  100.000 - 1.512.000 - 
Makedoniska ortodoxa kyrkan 200.000 200.000 161.400 - 712.800 - 
Rumänska ortodoxa kyrkan 420.000  26.000 - - - 
Serbisk ortodoxa kyrkan 360.680 160.000 207.100 - 352.800 - 
Syrisk ortodoxa kyrkan 220.000  1.366.000 - 800.000 - 
Syrisk ort  ställföretr 620.000      
Judiska förs. centralråd 270.000 200.000 100.000 - - - 
Förenade Islamiska församl 287.520 287.520 356.000 - - - 
Isl Kulturcenter Unionen 160.000 160.000 1.032.000 - 438.000 - 
Sv Muslimska Förbund 171.753 137.628 - - 100.000 - 
Islamiska Shia-Samfunden 200.000 200.000 180.600 - 722.400 - 
Bosniska isl samfundet 2.094.000  68.800 - 1.075.200 - 
Sv. Islamiska förs. 320.000 320.000     
Sveriges Buddhistiska  240.000 160.000     
Mandeeiska Sabeis.tro 2.042.853      
Totalt bidrag till trossamfund 16.784.946 1.825.148 13.526.831 - 9.864.800 - 
Säkerhetsutbildning 199.661 199.661     
Arvode för byggkonsult för ex-
pertbedömning av ansökningar  

  63.300 - - - 

Totalt utbetalt 16.984.607 2.024.809 13.590.131  9.864.800  
 
* Tabellerna avser endast bidrag till anpassning av gudstjänstlokaler för personer med funkt-
ionsnedsättning. 
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II:11:3:2 Etableringsbidrag 
 
SST har avsatt 1.470.000 kr av anslaget 2015 för etableringsbidrag. 
Av 66 godkända ansökningar tilldelade 47 församlingar bidrag. Ytterligare tre ansökningar 
inkom var av en försent och två från församlingar från icke statsbidragsberättigade trossam-
fund. 
 
 
Beviljade etableringsbidrag 
 
 
Trossamfund 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 
sökta 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 
sökta 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
projekt 

 År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Evangeliska Frikyrkan 90.000 7 60.000 2 90.000 3 
Pingströrelsen 30.000 1 30.000 1   
Sv Alliansmissionen 30.000 2 20.000 1 20.000 1 
Ev Fosterlands-Stiftelsen   - - - - 
Norska kyrkan   0 1 - - 
Grekisk ort kyrkan  1     
Romersk-katolska kyrkan  1 0 1 - - 
Makedonska ortodoxa kyrk  1 0 1 - - 
Rumänska ortodoxa kyrkan   50.000 1 50.000 1 
Ryska ortodoxa kyrkan  1 30.000 1 - - 
Ryska ortod. Moskva patr 30.000 3 60.000 2 - - 
Etiopiska ortodoxa kyrkan  1 30.000 1 - - 
Eritreanska ortodoxa kyrkan   - - - - 
Koptisk ortodoxa kyrkan   90.000 5 30.000 1 
Antiokiska ortodoxa kyrk 30.000 2 50.000 2 - - 
Serbisk ortodoxa kyrk  1 0 1 - - 
Förenade Islamiska församl 120.000 6 180.000 9 90.000 3 
Isl Kulturcenter Unionen 120.000 5 60.000 4 30.000 1 
Sveriges Muslimska För-
bund 

  90.000 3 60.000 2 

Svenska Islamiska församl 120.000 4 120.000 5 120.000 4 
Islamiska Shia-Samfunden 240.000 10 210.000 7 200.000 9 
Sveriges Buddh. Sam.råd 96.000 5 120.000 8 90.000 3 
Mandeiska Sabeiska samf. 310.000 15 310.000 13 220.000 2 
Totalt 1.216.000 66 1.510.000 69 1.030.000 30 
 
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. 
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Utbetalning av etableringsbidrag 
 

 
Trossamfund 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag  

Utbetalade 
bidrag  

År 2015 År 2014 År 2013 
Evangeliska Frikyrkan 120.000 60.000 135.000 
Pingströrelsen 30.000 30.000  
Sv Alliansmissionen 50.000 20.000 - 
Ev Fosterlands-Stiftelsen - - - 
Rumänska ortodoxa kyrkan - 50.000 50.000 
Ryska ortodoxa kyrkan 30.000 30.000 - 
Ryska ortod. Moskva patr 29.352 60.000  
Etiopiska ortodoxa kyrkan 30.000 11.952 30.000 
Eritreanska ortodoxa kyrkan - - - 
Koptisk ortodoxa kyrkan - 120.000 - 
Antiokiska ortodoxa kyrk 60.000 50.000  
Förenade Islamiska församl 120.000 120.000 140.000 
Isl Kulturcenter Unionen 120.000 30.000 30.000 
Sveriges Muslimska Förbund - 60.000 60.000 
Svenska Islamiska församl 120.000 120.000 120.000 
Islamiska Shia-Samfunden 157.000 188.000 222.000 
Bosniska Islamiska Samf - - - 
Sveriges Buddh. Sam.råd 132.000 66.000 59.000 
Mandeiska Sabeiska samf. 275.000 430.000 220.000 
Totalt 1.273.352 1.445.952 1.066.000 

 
 
Beviljade etableringsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
 

 
Trossamfund 

Ej 
Utbetalda 
bidrag 

Ej 
utbetalda 
bidrag 

Ej 
utbetalda 
bidrag 

År 2015 År 2014 År 2013 
Evangeliska Frikyrkan 30.000  30.000 
Svenska Alliansmissionen 30.000   
Rumänska ortodoxa kyrkan  50.000  
Etiopisk ortodoxa kyrkan  18.048  
Förenade Islamiska församl 10.000 30.000  
Sveriges Muslimska Förbund  30.000  
Islamiska Shia-Samfunden 23.000 22.000  
Ryska Moskvapatriarkatet 60.648   
Mandeiska Sabeiska samf. 35.000  20.000 
Totalt 188.648 150.048 50.000 

 
Ej utbetalda bidrag har överförts till 2016.  
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II:11:3:3 Särskilt utbildningsbidrag 
 
SST har efter omfördelning avsatt 165.000 kr för särskilt utbildningsbidrag av anslaget för 
2015. 21 stycken ansökningar inkom. 
 
Fördelning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Trossamfund Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

Beviljat 
bidrag 

Antal 
bidrag 

År 2015 År 2015 År 2014 År 2014 År 2013 År 2013 
Syrisk ortodoxa ställfö. - - 20.000 2 - - 
Judiska centralrådet - - 10.000 1 10.000 1 
Förenade Islamiska församl 10.000 1 20.000 2 - - 
Sveriges Muslimska Förbund 20.000 2 60.000 6 20.000 3 
Isl Kulturcenter Unionen 110.000 11 100.000 10 60.000 6 
Bosniska Islamiska Samf - - 20.000 2 10.000 1 
Islamiska Shia-Samfunden 25.000 3 10.000 1 - - 
Totalt 165.000 17 240.000 24 100.000 13 
 
Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas det särskilda utbildningsbidraget ut efter redo-
visning av havda kostnader. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning 
av bidrag. 
 
Utbetalning av särskilt utbildningsbidrag 
 

Trossamfund 
 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

Utbetalade 
bidrag 

År 2015 År 2014 År 2013 
Judiska centralrådet - 10.000 10 000 
Förenade Islamiska församl 10.000 - - 
Sveriges Muslimska Förbund 20.000 50.000 20.000 
ISS 25.000 10.000 - 
Isl Kulturcenter Unionen 110.000 100.000 60.000 
Bosniska Islamiska Samf - 20.000 10.000 
Totalt 165.000 190.000 220.000 

 
Beviljade särskilda utbildningsbidrag vilka ej utbetalats vid utgången av året 
Alla utbildningsbidrag beviljade under år 2015 har utbetalats. 
 

Trossamfund Ej utbetalda 
bidrag 

Ej utbetalda 
bidrag 

Ej  utbetalda 
bidrag 

År 2015 År 2014 År 2013 
Syrisk ortodoxa kyrkan* - *20.000 10.000 
Förenade Islamiska församl 0 20.000 0 
Sveriges Muslimska Förbund 0 20.000 0 
ISS 0 0 0 
Isl Kulturcenter Unionen 0 0 0 
Bosniska Islamiska Samf 0 0 0 
Totalt 0 60.000 10.000 

*Bidraget har återkallats p.g.a. icke tillräckligt underlag för studier. 
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II:12 Bidrag till arbete med flyktingar 
SST skulle enligt regleringsbrev 2015-12-11 utan rekvisition och före årsskiftet betala ut 
10 000.000 kr till ett urval av statsbidragsberättigade trossamfund för att stärka samfundens 
kapacitet i pågående insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända i den 
rådande flyktingsituationen. Bidraget skulle bl.a. användas för att möjliggöra interreligiöst 
samarbete med anledning av flyktingsituationen. Utbetalningarna gjordes innan årsskiftet. 
Till detta får SST använda 250.000 kr till administrativa kostnader vilket är ett anslagsspa-
rande på år 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II:13 Förvaltningskostnader    
Under senare år har SST:s verksamhet och uppdrag utvecklats från att till stor del varit  
bidragsgivning till att idag ha en större bredd och flera särskilda regeringsuppdrag. Detta  
beskrivs på ett utmärkt sätt i Statskontorets rapport 2015 ”Ändamålsenlig organisering – Om 
ledningsformen för Nämnden för statligt stöd till trossamfund”. Därför kan SST:s verksamhet 
inte längre knytas till separata bidrag utan förvaltningskostnaden täcker idag hela bredden av 
SST:s uppgifter och därutöver de särskilda regeringsuppdrag 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 diskuteras vid enskilda möten eller sammanträden. 
Kansliet är också så organiserat att många av myndighetens uppgifter kan vid behov behand-

Trossamfund 
 

Utbetalade 
bidrag 
År 2015 

Frälsningsarmén 600.000 
Equmeniakyrkan 1.600.000 
Evangeliska Frikyrkan 650.000 
Pingströrelsen 1.300.000 
Sv. Alliansmissionen 300.000 
Ev. Fosterlandsstiftelsen 550.000 
Rom-Katolska kyrkan 1.350.000 
Sveriges Buddhistiska Sam. 100.000 
Eritreanska ort. kyrkan 200.000 
Etiopisk ort. kyrkan 200.000 
Koptisk ort. kyrkan 200.000 
Syrisk ort. ärkestiftet 350.000 
Syrisk ort. patriarkala ställ. 350.000 
Österns assyriska kyrka 200.000 
Antiokiska ort kyrkan 100.000 
Mandeiska Sabeiska samf. 200.000 
ISS 300.000 
FIFS 400.000 
IKUS 200.000 
SMF 450.000 
SIF 200.000 
BIS 200.000 
Summa 10.000.000 
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las integrerat med varandra. Myndighetens expertroll 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 hand-
läggartjänst för Andlig vård inom sjukvården för att fortsätta utveckla bredden av den verk-
samheten. Detta sammantaget gör att det inte längre går att redovisa förvaltningskostnaderna 
knutna till myndighetens bidragsgivning.  
 
Kostnaden för SST:s förvaltning uppgår till 9.046.564:70 kr. Detta innebär att myndighet har 
dels arbetat in den anslagskredit från år 2014 på 423.584 kr som fördes över till 2015 och dels 
genererat ett anslagssparande på 271.851:03 kr.  

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 på grund av att myndighet-
en i år inte haft lika många särskilda regeringsuppdrag som 2014 minskat från 9.5 till 7.6 för-
delade på 8 personer. En av dessa personer har varit visstidsanställd men blivit tillsvidare-
anställd i början av hösten. Under åren har myndigheten valt att, i genomförandet av särskilda 
regeringsuppdrag och även i ordinarie verksamhet, utveckla samverkan med fler organisation-
er i civilsamhället och därigenom också inom ramen för denna samverkan köpt tjänster. Detta 
har inneburit ett effektivt utnyttjande av förvaltningsanslaget. Flera anställda har under året 
deltagit i individuell fortbildning såsom t ex studier i juridik, arkivkurser, kurser angående 
olika trossamfund och samfundslivet utveckling i Sverige och deltagande i forskarseminarier. 
Under hösten gjorde kansliet en gemensam fortbildningsresa till London, se sid 20. 
 En mindre delegation ur kansliet besökte också Armenien på inbjudan av den Armeniska 
kyrkan, se sid 19. Sammantaget strävar myndigheten efter en balans mellan egen kompetens 
och kompetens hos samverkanspartners. Balans mellan egen grundfortbildning och utveckling 
av var och ens specialistkompetens. Balans i fortbildning hos enskilda medarbetare och när 
det gäller synergieffekter hos medarbetarteamet som kollektiv.   
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III Finansiell redovisning 
 
    

III:1 RESULTATRÄKNING       

(tkr) Not  2015 2014 

Verksamhetens intäkter 
Intäkter av anslag 1 9 003 9 927 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 44 0 
Intäkter av bidrag 3 1 420 1 950 
Finansiella intäkter 4 0 2 
Summa 10 467 11 879 

Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal 5 -6 044 -6 493 
Kostnader för lokaler -792 -637 
Övriga driftkostnader 6 -3 624 -4 744 
Finansiella kostnader 7 -2 0 
Avskrivningar och nedskrivningar -5 -5 
Summa -10 467 -11 879 

Verksamhetsutfall 0 0 

Transfereringar 
Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag 91 784 72 425 
Lämnade bidrag 8 -91 784 -72 425 
Saldo 0 0 

Årets kapitalförändring 0 0 
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III:2 BALANSRÄKNING 
 
(tkr) Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 9 7 12 
Summa 7 12 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos andra myndigheter 10 86 97 
Övriga kortfristiga fordringar 11 0 7 
Summa 86 103 

Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader 12 175 364 
Summa 175 364 

Avräkning med statsverket 
Avräkning med statsverket 13 -268 2 208 
Summa -268 2 208 

Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 816 
Summa 816 0 

SUMMA TILLGÅNGAR 818 2 688 

KAPITAL OCH SKULDER 
Myndighetskapital 14 
Balanserad kapitalförändring 0 0 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 0 0 
Summa 0 0 

Avsättningar 
Övriga avsättningar 15 11 0 
Summa 11 0 

Skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 16 7 12 
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret 17 0 356 
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 18 159 201 
Leverantörsskulder 29 61 
Övriga kortfristiga skulder 19 101 117 
Summa 297 748 

Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 20 509 520 
Oförbrukade bidrag 21 0 1 420 
Summa 509 1 940 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 818 2 688 
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III:3 ANSLAGSREDOVISNING 
 

Redovisning mot anslag 

Anslag 
(tkr)  Not 

Ing. 
över- 
förings- 
belopp 

Årets till 
delning 
enl. regl. 
brev 

Indrag- 
ning 

Totalt 
disponi- 
belt 
belopp 

Utgifter 

Utgående 
över- 
förings- 
belopp 

Uo 1 6:1 Ramanslag 
Allmänna val och demokrati 
ap. 28 Värna demokrati - SST 22 0 800 0 800 -800 0 

Uo 17 9:1 Ramanslag 
Nämnden för statligt stöd 
till trossamfund 
ap.1 Nämnden för statligt stöd 23 -424 9 742 0 9 318 -9 047 272 
till trossamfund 

Uo 17 9:2 Ramanslag 
Stöd till trossamfund 
ap.1 Stöd till trossamfund 24 4 572 89 161 -2 329 91 404 -80 940 10 463 

Uo 17 13:6 Ramanslag 
Insatster för den ideella sektorn 
ap. 3 Arbetet med flyktingfrågan 25 0 10 250 0 10 250 -10 000 250 

Summa 4 149 109 953 -2 329 111 772 -100 787 10 985 
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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 förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna 
råd till denna förordning.  

 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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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 förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna 
råd till denna förordning.  

 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.  
 



NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST) 
ÅRSREDOVISNING 2015 

45(54) 
 

 
Ersättningar och andra förmåner 

 

Nämndledamöter / andra styrelseuppdrag 
    Ersättning 
Olle Alkholm (L) 20 

Helén Friberg (S) 0 

Thomas Bab (L) 5 
BAB Kommunikation AB 

Agneta Condén-Knutsson (S) 0 

Lars-Gunnar Jonsson (L) 4 

Christer Blomberg (S) 0 

Helena Hummasten (L) 6 
Granhedgårdens AB 

Mustafa Setkic (S) 3 

Toader Doroftei (L) 6 

Suleyman Wannes (S) 1 

Trudy Fredriksson (L) 6 

Arhimat Alkhamas (S) 0 

Annika Wahlund Gunnarsson (L) 3 

Robert Sjölander (S) 0 

Staffan Livehed (L) 4 

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 884 
Styrelseledamot 
Inga förmåner    

 
 

Anställdas sjukfrånvaro 

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

  2015 

Not 1 Intäkter av anslag 
 

Intäkter av anslag 9 003 
Summa 9 003 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar  
Intäkter av konsultuppdrag enl § 4 44 
Summa 44 

Not 3 Intäkter av bidrag 
Bidrag från statliga myndigheter 1 420 
Summa 1 420 

Not 4 Finansiella intäkter  
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 
Summa 0 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har  
sedan 2015-02-18 varit negativ. 

Not 5 Kostnader för personal 
 

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) 3 929 
Varav lönekostnader ej anställd personal 122 
Sociala avgifter 1 873 
Övriga kostnader för personal 242 
Summa 6 044 

Not 6 Övriga driftkostnader 
 

Resor, representation, information 634 
Köp av varor 87 
Köp av tjänster 2 903 
Summa 3 624 

Not 7 Finansiella kostnader 
 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 2 
Summa 2 

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har  
sedan 2015-02-18 varit negativ. 
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Not 8 Lämnade bidrag 

 
 Bidrag, organisation och verksamhet 64 986 

 
 Investering, lokalbidrag 16 785 

 
 Eget anordnande av kurser för bidragsmottagare 13 

 
 Flyktingarbete 10 000 

 
 Summa 91 784 

Balansräkning 
  2015-12-31 

Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 
 

Ingående anskaffningsvärde  51 
Summa anskaffningsvärde 51 
Ingående ackumulerade avskrivningar  -39 
Årets avskrivningar  -5 
Summa ackumulerade avskrivningar -44 
Utgående bokfört värde 7 

Not 10 Fordringar hos andra myndigheter  
Fordran ingående mervärdesskatt 86 
Summa 86 

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 
 

Övriga fordran på leverantörer 0 
Summa 0 

Not 12 Förutbetalda kostnader   
Förutbetalda hyreskostnader 152 
Förutbetald dataprogram (Lemontree) 0 
Övriga förutbetalda kostnader 23 
Summa 175 

Not 13 Avräkning med statsverket  
  Anslag i icke räntebärande flöde 
  Ingående balans 431 
  Redovisat mot anslag  91 740 
  Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till 

icke räntebärande flöde  -92 122 
  Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 49 
  
  Anslag i räntebärande flöde 
  Ingående balans 424 
  Redovisat mot anslag 9 047 
  Anslagsmedel som tillförts räntekonto  -9 742 
  Fordringar (+)/Skulder (-) avseende anslag i räntebärande 

flöde -271 
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  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto 
  Ingående balans 1 353 
  Inbetalningar i icke räntebärande flöde  53 
  Utbetalningar i icke räntebärande flöde  -93 574 
  Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar  92 122 
  Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto -46 
  
  Summa Avräkning med statsverket -268 
  
  
  

  2015-12-31 

Not 14 Myndighetskapital 
 

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon  
specifikationstabell. 
 

Not 15 Övriga avsättningar  
  Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder 
  Ingående balans 0 
  Årets förändring 11 
  Årets utnyttjade medel 0 

  Utgående balans 11 

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret 
 

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 
Ingående balans 12 
Årets amorteringar -5 
Utgående balans 7 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 75 

Not 17 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret  
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regle-
ringsbrevet 695 
Utgående skuld på räntekontot 0 
Summa 0 

Not 18 Kortfristiga skulder till andra myndigheter  
Arbetsgivaravgifter 105 
Leverantörsskulder andra myndigheter 55 
Övrigt 0 
Summa 159 

Not 19 Övriga kortfristiga skulder  
Personalens källskatt 101 
Summa 101 
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Not 20 Upplupna kostnader  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 275 
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 14 
Övriga upplupna kostnader 221 
Summa 509 

Not 21 Oförbrukade bidrag  
 

 Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 0 

 
 Summa 0 

 
 

 
 varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i an-

språk: 

 
 inom tre månader 0 

 
 mer än tre månader till ett år 0 

 
 mer än ett år till tre år 0 

 
 mer än tre år 0 

 
 Summa 0 

 
 

 
 

  
Anslagsredovisning 

Not 22 Uo 1 6:1 ap. 28 
 

  Värna demokrati - SST (ram) 
  Nämnden får enligt sitt regleringsbrev disponera 800 tkr in-

nevarande år för att skapa en utvidgad och fördjupad dialog 
med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demo-
krati och demokratisk medvetenhet. Medlen får även använ-
das för dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt ar-
bete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism 
genom att stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, för-
äldrar och anhöriga. 

   
Not 23 Uo 17 9:1 ap.1 
  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram) 

  Enligt regleringsbrevet disponerar nämnden en anslagskredit 
på 292 tkr. Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat kredi-
ten.  

  Anslaget är räntebärande 
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Not 24 Uo 17 9:2 ap.1 
  Stöd till trossamfund (ram) 

  Enligt regeringsbeslutet 2015-06-25 (Ku2015/01807/LS del-
vis) har nämnden tilldelats ytterligare 7 000 tkr. 
 
Årets anslagsutfall för posten är mer än 10%. Precis som tidi-
gare nämnts orsakas ofta fördröjningen av lokalbidragets ut-
betalning p.g.a. att bidraget gäller åtgärder för fastigheter vil-
ket gör att det går upp till två år mellan beviljande av bidrag 
och dess hela utbetalning.  
I år tillfördes 7 miljoner kronor till bidragsposten per ändring 
av regleringsbrev 2015-06-25. Stora delar av detta beviljades 
i bidrag under hösten men hade inte vid årsskiftet kunna utbe-
talas p.g.a. att projekten inte var klara. 

  Nämnden får disponera 2 243 tkr av det ingående överfö-
ringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 74 763 
tkr enligt regleringsbrevet. 

   
Enligt regleringsbrevet disponerar nämnden en anslagskredit 
på 2 465 tkr. Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat kre-
diten.  

  Anslaget är icke räntebärande. 
Nämnden får enligt regleringsbrev högst betala ut 25, 50 re-
spektive 75 procent före den 1 april, den 1 juli respektive den 
1 oktober 2015. Vidare ska minst 10 000 tkr användas för 
verksamhetsbidrag och minst 23 000 tkr för projektbidrag. Av 
projektbidraget ska minst 10 000 tkr gå till säkerhetshöjande 
åtgärder. Av dessa får myndigheten högst använda 700 tkr till 
utbildningsinsatser för trossamfunden i syfte att höja den ge-
nerella säkerhetsnivån bland de bidragsberättigade trossam-
funden. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till tros-
samfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och pro-
jektbidrag får beviljas. Villkoren har uppfyllts. 
 
 

Not 25 Uo 17 13:6 ap. 3 
  Arbetet med flyktingfrågan (ram) 

Nämnden ska enligt sitt regleringsbrev utan rekvisition och 
före årsskiftet betala ut 10 000 tkr till ett urval av statsbi-
dragsberättigade trossamfund för att stärka samfundens kapa-
citet i pågående insatser för asylsökande och arbetet med eta-
blering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Bi-
draget ska bl.a. användas för att möjliggöra interreligiöst 
samarbete med anledning av flyktingsituationen. Villkoren 
har uppfyllts. 
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(tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 

Låneram Riksgäldskontoret 
Beviljad 75 75 75 75 75 
Utnyttjad 7 12 17 23 0 

Kontokrediter Riksgäldskontoret 
Beviljad  695 695 695 695 478 
Maximalt utnyttjad* 784 970 119 63 9 

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

Avgiftsintäkter 
Avgiftsintäkter som disponeras 
Avgiftsintäkter 44 0 0 0 0 
Övriga avgiftsintäkter 0 0 0 0 0 

Anslagskredit 
Beviljad 
Uo 17 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 292 616 209 208 245 
Utnyttjad 
Uo 17 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 0 424 39 0 212 
Beviljad 
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 2 465 2 330 2 257 1 807 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 trossamfund 272 0 0 365 0 
Uo 17 9:2 Stöd till trossamfund 10 463 4 572 3 581 0 911 
Uo 17 13:6 Arbetet med flyktingfrågan 250 0 0 0 0 

Bemyndiganden Ej tillämpligt 

Personal 
Antalet årsarbetskrafter (st) 8 8 6 5 4 
Medelantalet anställda (st) 8 10 7 6 5 

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 308 1 484 1 289 1 392 1 242 

Kapitalförändring 
Årets 0 0 0 0 0 
Balanserad 0 0 0 0 0 
    
* Överskridet endast i ett fåtal dagar enl kontoutdrag från Riksgälden. 

 

III:5 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER 
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INTYGANDE 

 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av 
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 
 
 
Stockholm 2016-02-16 
 
 
 
Olle Alkholm, ordförande Thomas Bab 
 
 
 
Toader Doroftei Trudy Fredriksson  
 
 
 
 Madeleine Hansson Helena Hummasten 
 
 
 
Lars-Gunnar Jonsson Staffan Livehed 
 

Annika Wahlund Gunnarsson  
 /Åke Göransson 
 
 
 
 
 
Bilaga: 

• Sammanställning av utbetalda statsbidrag år 2015 
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Bilaga 1  
Utbetalda statsbidrag år 2015    
 

Församlingar inom: Organisationsbidrag Projektbidrag Projektbidrag Projektbidrag Projektbidrag Flyktingarbete 

 Inklusive  
medlemsregister 

Lokalbidrag inklu-
sive medel till säker-
hetshöjande åtgärder 

(Var av medel till 
säkerhetshöjande 
åtgärder) 

Etablerings-
bidrag 

Särskilt utbild-
ningsbidrag 

Enl. 13.6 Insat-
ser för ideella 
sektorn ut 17 

Frälsningsarmén  1.046.696 342.000    600.000 
Equmeniakyrkan 9.960.455 2.033.696    1.600.000 
Evangeliska Frikyrk  3.518.544 1.261.278  120.000  650.000 
Pingströrelsen 8.217.443 713.888  30.000  1.300.000 
Sjundedags Adv.samf 280.156 25.000     
Sv Alliansmissionen  1.558.428 38.400  50.000  300.000 
ELM-Bibeltr. Vänner 39.000      
Ev Fosterlands-Stiftelsen 3.194.261 69.800    550.000 
Gemensamma försam  120.000     
Estniska Ev-luth kyrkan 326.104 108.625     
Lettiska Ev-luth kyrkan 160.051      
Ungerska Prot kyrkan 267.795      
Danska kyrkan 115.000      
Norska kyrkan 300.000      
Isländska kyrkan 100.000      
Anglikanska kyrkan 253.174      
Rom-Katolska kyrkan  5.913.489 2.845.453    1.350.000 
       
OÖKER       
- Finska ort kyrkan 143.303      
- Grekisk ort kyrkan 930.124      
- Makedonisk ort kyrkan 447.512 200.000 200.000    
- Rumänska ort kyrkan 448.332 420.000     
- Ryska ort kyrkan 121.503   30.000   
-Ryska ort Moskva patr    29.352   
- Serbisk ort kyrkan 2.013.923 360.680 160.000    
- Svenska ort prosteriet 160.785      
- Armenisk ap kyrkan 196.855 1.620.000     
- Eritreanska ort kyrk 179.353     200.000 
- Etiopisk ort kyrkan 219.610   30.000  200.000 
- Koptisk ort kyrkan 223.124     200.000 
-Antiokiska ort kyrkan # 40.000   60.000  100.000 
- Syrisk ort kyrkan  3.069.992 220.000    700.000 
-Syrisk ort ställföretr  620.000     
- Österns ass kyrka 440.283     200.000 
Bulgarisk ort  kyrkan 4.025      
Judiska Centralrådet 648.261 270.000 200.000    
Isl Samarbetsrådet       
- Förenade Isl församl 2.354.514 287.520 287.520 120.000 10.000 400.000 
- Isl kulturcenterun. 722.519 160.000 160.000 120.000 110.000 200.000 
- Sv Muslimska Förb 2.458.100 171.753 137.628  20.000 450.000 
- Svenska Isl Församl 1.094.871 320.000 320.000 120.000  200.000 
- Isl Shia Samfunden 1.332.514 200.000 200.000 157.000 25.000 300.000 
- Bosniska Isl. Samf 908.401 2.094.000    200.000 
Sv Buddh. Samarbetsråd 363.120 240.000 160.000 132.000  100.000 
Mandeiska sab  tross. # 40.000 2.042.853  275.000  200.000 

Totalt 53.811.620 16.784.946 1.825.148 1.273.352 165.000 10.000.000 
Säkerhetsutbildning  199.661 199.661    

# Endast bidrag till projektet för medlemsregister. 
 

Dessutom har följande bidrag utbetalats: Verksamhetsbidrag 
Bidrag till teologiska institutioner  900.000 
Andlig vård inom sjukvården+ verksamhetsutv 9.161.648 
 


