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Nytt namn – utvidgat uppdrag

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund blev Nämnden
för statligt stöd till trossamfund men förkortningen SST kvarstår.
I slutet av 2007 beslutade regeringen om en ny instruktion för SST, SFS
2007:1192, med ett nytt namn och något ändrade uppgifter. ”Statsbidrag” har
blivit ”stöd” vilket är en viss utvidgning av uppgifterna. I instruktionen står det
att SST förutom att pröva frågor om statsbidrag och föra en fortlöpande dialog
med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet i fortsättningen också ska
1. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning,
och
2. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer
i frågor som rör trossamfund.
Den hittills mest markerade skillnaden är att SST sedan något år har en konsulent för samordning av trossamfundens insatser inom krisberedskapen. Under
den första tiden har konsulentens uppgifter främst inneburit samordning av lokal
krisberedskap på ett antal orter.
I slutet av 2007 har ett projekt påbörjats med titeln: Grundläggande värderingar – dina mina, våra? Dialog om jämställdhet och barns rättigheter. Projektet
presenteras på annan plats i årsboken.
SST:s styrelse utses liksom tidigare av regeringen på förslag av de bidragsberättigade trossamfunden.
Nya SST har ett vidgat uppdrag men fortfarande finns de nära relationerna med
de bidragsberättigade trossamfunden.
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Ny ordförande – Samuel Borg

SST, eller Nämnden för statligt stöd till trossamfund, som myndigheten heter från 1 jan 2008,
är en fascinerande myndighet! Inget annat sammanhang har lyckats samla så många företrädare för olika religioner och trosinriktningar runt ett och samma bord. Här förs samtal kring
fördelning av tilldelade statsbidrag och här lyfts frågor som handlar om trossamfundens ansvar och plats i det svenska samhället. Här finns en gemenskap och ömsesidig respekt för varandra även om åsikterna kan skilja sig åt i olika sakfrågor. Företeelsen är troligen unik och
därmed svårfunnen i någon annan stat än Sverige. Detta är värt att värna om.
Trossamfunden är samhällsnyttiga organisationer vilka medverkar i normbildningsprocessen.
Denna process upprätthåller och stärker de grundläggande värderingarna som samhället vilar
på. För att inte urholka trossamfundens möjligheter att fortsätta den goda processen och vara
en positiv kraft i välfärdssamhället, behöver statsbidragen åter öka. Mycket av samfundens
goda arbete sker lojalt och uppriktigt i det tysta. Först när en större kris sker i samhället som
fångar medias och allmänhetens öga, uppmärksammas samfundens kompetens, omsorg och
själavård. Men för att kunna finnas till hands vid de stora kriserna behöver beredskapen också
vara god i mellantiden. Samfundens primära uppgift är inte att vinna mediakrigen, utan att
vinna människors förtroende och därmed vara en positiv kraft i närsamhället för olika individer och grupper i olika skeenden av livet.
Det är med glädje och spänning jag ser fram emot att vara ordförande i SST och jag vill härmed tacka både Regeringen och trossamfunden för förtroendet.
Samuel Borg
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Mänskliga rättigheter och Teologiska Högskolan
I år är det 60 år sedan FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter antogs. 1995 inkorporerades Europakonventionen om mänskliga rättigheter i svensk lag och året därpå startade
den första tvärvetenskapliga MR-utbildningen i Sverige - på Svenska Baptistsamfundets och
Svenska Missionskyrkans teologiska högskola.
I april i år gav regeringen Teologiska Högskolan Stockholm (THS) rätt att utfärda kandidatexamen i mänskliga rättigheter. Och i höst startar THS tillsammans med Uppsala universitet
ett masterprogram i MR. Det har hänt mycket på de tolv år som gått sedan THS gav sina första kurser i mänskliga rättigheter.
- Vi jobbar mycket tvärvetenskapligt, från olika discipliner hela tiden. Det är människans rätt
som är det intressanta, säger Elena Namli, lektor i etik, om vad som präglar Teologiska Högskolans MR-utbildning.
När THS i Bromma väl hade startat sin utbildning följde andra universitet och högskolor snart
efter - Göteborg, Malmö, Lund.

Förankrad bland frivilligorganisationer
Elena Namli säger att THS sätt att arbeta tvärvetenskapligt är väl förenligt med regeringens
handlingsplan för mänskliga rättigheter – överallt i samhället behövs människor som har kunskap, så att man ska kunna se MR-frågorna när de dyker upp.
THS utbildning är också den MR-utbildning som är erkänt förankrad bland frivilligorganisationer, enligt Elena Namli. Det hänger delvis samman med att utbildningen hela tiden har varit ett samarbete med Demokratiakademin och Fonden för mänskliga rättigheter, men också
med det faktum att de flesta frivilligorganisationer finns i Stockholm. Att huvudmännen bakom skolan är två samfund, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, spelar
också in.
- Samfunden är glada och stolta över utbildningen, de har stött oss, säger Elena Namli och
poängterar att de aldrig har ställt några ideologiska krav på MR-utbildningen.
- Samtidigt finns det naturligtvis diskussioner om vad vi som teologer kan utvinna ur detta.
Och visst har vinster gjorts. I olika böcker och skrifter har man knutit samman teologi och
mänskliga rättigheter, och flera lärare på skolan undervisar på båda programmen, vilket Elena
Namli tycker berikar båda ämnesområdena. I kurser som religions- och samvetsfrihet och
mänskliga rättigheter och filosofins utmaningar kommer lärarnas kompetens väl till pass. Den
senare håller Elena själv i.

Filosofi i Moskva och teologi i Uppsala
Hon började sin akademiska karriär med filosofistudier i Moskva. Efter flytten till Sverige
blev det doktorsexamen i teologi i Uppsala. Och nu undervisar hon på både teologi- och MRprogrammen på THS.
- Jag blir säkrare och säkrare i min teologiska roll när jag undervisar i mänskliga rättigheter,
och jag tar upp MR-frågor mer och mer inom teologin. Det blir särskilt uppskattat i fortbildningskurserna för pastorer, berättar hon. Församlingar jobbar ofta med exempelvis flyktingarbete.
Men att mänskliga rättigheter är en förlängning av det kristna evangeliet är inte självklart,
anser Elena Namli.
- Min egen uppfattning är att teologi kan stödja mänskliga rättigheter, men du kan också utforma en teologi för att trycka ner. Vår ambition är förstås att utbilda teologer som ska se
andra människor.
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- För mig är mänskliga rättigheter en viktig referensram. Den teologi som inte ser den utsatta
människan är en dålig teologi. Jag skulle önska att fler teologer tyckte att det var centralt – det
finns mycket mer att göra.
Samtidigt ser hon ett stort engagemang i många samfund, till exempel Svenska kyrkan och de
som står bakom Teologiska Högskolan. De religiösa minoriteterna arbetar också med mänskliga rättigheter – den som är i minoritet ser ofta andra saker, säger hon. Och i många fall har
eldsjälarna inom mänskliga rättigheter haft en viktig drivkraft och utgångspunkt i sin religion.

MR en överlevnadsfråga
Elena Namli tar påskuppropet för några år sedan som ett gott exempel på att många svenska
samfund engagerade sig.
- Men då handlade det om de mest utsatta barnen, då var det lätt att engagera sig, men hur
stort är engagemanget mot marginaliseringen i mindre dramatiska former som till exempel
gettona utanför storstäderna?
Elena tror att MR-frågor handlar om en överlevnadsfråga för samfunden.
- Det är sådana frågor som är viktiga för människor i dag.
Hon stöder tankarna på en statligt stödd imamutbildning i Sverige. Då skulle muslimska och
kristna företrädare få en mycket mer jämlik situation.
- I dag blir det en sådan obalans när disputerade biskopar möter människor från andra traditioner som inte alls har samma tillgång till avancerade studier.

Västerländsk förklaring
Konfession aktualiseras inte på MR-utbildningen, är Elena noga med att betona.
- Vi utbildar alla människor som vill jobba med MR-frågor. Frågor om religiös och kulturell
tillhörighet betonas redan alldeles för mycket i Sverige, tycker hon.
Men hon tror att det är en stor tillgång med teologisk kompetens när det handlar om mänskliga rättigheter.
- Vi kan tydligare visa på teologiska inslag i till exempel FN:s allmänna förklaring, sådant
som andra ser som helt sekulärt.
För FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är mycket västerländsk, säger
hon, kristet västerländsk, och ett barn av sin efterkrigstid. Och det lever fortfarande kvar.
- Vi ska inte vara så naiva och tro att alla älskade den direkt. Folk ville ha fred, och då gav de
efter. Men det är en mycket västerländsk förklaring. Vi pushar bland annat vår egen individualism på andra.

Rättigheter i konflikt
Det finns mycket kritik mot mänskliga rättigheter i dag. Till stora delar berättigad, tycker Elena Namli. Bristen på global rättvisa leder ofelbart till att bland annat muslimska länder är kritiska till denna västorienterade individualistiska rättighetskarta, där just yttrandefrihet och
religionsfrihet är extra centrala – ”eftersom de alltid har varit det”. Det finns ett imperialistiskt
tänkande i detta att vi västerlänningar kräver argument av andra när de hävdar att något är
viktigt, medan vår egen yttrandefrihetsvurm bara är självklar, anser Elena Namli.
- När olika rättigheter kommer i konflikt – för det gör de - måste vi kunna argumentera för
varför vi tycker att vissa är viktigare än andra.
Konflikter mellan olika rättigheter är ett komplicerat område. Aktuella är exempel på när yttrandefrihet krockar med att inte kränka andra på grund av religion eller sexuell läggning.
- Detta har man jobbat alldeles för lite med, menar Elena Namli. Dels måste vi bestämma vilka rättigheter som går före andra. Jag tycker också att man i vissa fall skulle diskutera om
rätten för den svage skulle gå före rätten för den starke - positiv särbehandling.
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I Sverige är man generellt negativ till positiv särbehandling, säger Elena Namli. Hon tror att
det till stor del beror på att vår självbild säger att strukturell diskriminering inte förekommer
här.
Elena arbetar nu med att utveckla en kurs om just rättigheter i konflikt med varandra, där man
ska jobba med analyser utifrån olika discipliner.

Individens rätt oanvändbart
Elena Namli har bred egen erfarenhet av den rysk-ortodoxa kyrkan. Där är talet om individens
rättigheter inget användbart språk alls. I den ortodoxa traditionen ska individen främst tänka
på att ge sig själv för den svage.
- Inte heller inom den judiska traditionen talar man om individens rättigheter. Men det behöver inte vara ett problem. Den judiske filosofen Michael Walzer har framhållit att man kommer långt med att tala om de starkas plikt. Och om någon har en plikt måste en annan ha en
rätt. Och det kan vara en ingång för den ortodoxa kyrkan, att tala om den starkes plikt i stället
för individens rätt.
Det gäller att hitta olika ingångar och språk för de grundläggande goda idéer som västerlandet
har hittat sitt språk för, menar hon.
- För kritiken mot mänskliga rättigheter kan handla om politiskt motstånd, men det kan också
handla om att man anser att det går att bygga ett bra samhälle utan att just individens rätt står i
centrum.

Elena Namli, lektor i etik och lärare på MR-programmet, Teologiska Högskolan, Stockholm
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Långt borta och hemma
För åter andra är teologi och mänskliga rättigheter mycket tätt sammanflätade. Elena berättar
om samarbetet THS har med en teologisk skola i Burma. Gästerna därifrån, som är förtryckta
både som folk och som kristna i sitt land, förstod inte hur man kunde göra skillnad mellan
kristendom och mänskliga rättigheter. För dem var det samma sak.
Elena Namli anser att det finns en risk att både enskilda och samfund i Sverige har lättare att
engagera sig för mänskliga rättigheter långt borta än här hemma. Och vad gäller kritik borde
vi vara lika kritiska mot oss själva som mot andra, hävdar hon.
- Vi har ett rikt land, välorganiserat och med stor välfärd. Det är från det perspektivet vi måste
granska vårt ansvar. Är det rimligt att ställa samma krav på exempelvis Kina som på Sverige?
Marita Sköldberg

Fakta mänskliga rättigheter
- Den 10 december 1948 antog och kungjorde FN:s generalförsamling
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen
har 30 artiklar, där den första inleds med orden ”Alla människor är
födda fria och lika i värde och rättigheter”.
- Förklaringen är inte rättsligt bindande, men har följts av konventioner. Det finns sju internationella kärnkonventioner. De ger bland annat
sociala och politiska rättigheter och särskilda rättigheter till barn, samt
förbjuder tortyr och diskriminering på grund av ras eller kön. Ytterligare två konventioner har ännu inte trätt i kraft.
- År 1950 antogs den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som utarbetats av Europarådet. Konventionen har under årens lopp fått en rad olika tillägg. Staternas skyldighet att leva upp till konventionen kan prövas
av Europadomstolen i Strasbourg.
- Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag. I regeringsformen står
att lag eller annan föreskrift inte får stå i strid med Sveriges åtaganden
på grund av denna konvention. Redan på 1700-talet blev dock tryckfriheten grundlagsstadgad i Sverige.
- Den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 20062009 är Sveriges tredje handlingsplan på området. I och med den nya
planen tillsattes bland annat en delegation för de mänskliga rättigheterna, vilken ska vara ett stöd för myndigheter, kommuner och landsting i
MR-arbetet.
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Två av studenterna
I dag finns 45 studenter på Teologiska högskolans MR-program. Jeanna Bagger-Jörgensen
och Anna Edberg är två av dem.

Jeanna Bagger-Jörgensen går första året på MR-programmet. Hon är utbildad inom teater och
journalistik och har arbetat mycket med barn. Som journalist vill hon bli kunnigare på området demokrati och mänskliga rättigheter och så vill hon gärna jobba med barnkonventionen
och teater.
- Jag vill föra ut rättigheterna interaktivt på en mer folklig nivå, till barn och ungdomar, via
rollspel till exempel.
Anna Edberg berättar att hela hennes liv har fört henne hit, alltsedan hon som barn såg en bild
från Sovjetunionens invasion av Afghanistan. Studierna i freds- och konfliktkunskap höll
dock på att knäcka henne med sin eländesfokusering. I MR-programmet tycker hon att hon får
bättre redskap för att dra sitt strå till stacken för en bättre värld.
Jeanna och Anna ser både för- och nackdelar med att studera mänskliga rättigheter på en teologisk högskola. Lärarna har god kompetens och de berikar föreläsningarna med många etiska
och teologiska resonemang, säger de.
- Men det finns en risk att man inte har andra perspektiv, säger Anna.
I den nyligen genomförda kursen om religionsfrihet saknade hon företrädare för andra religioner som kom och berättade från sitt perspektiv.
Jeanna tar den smala MR-bokhyllan i biblioteket som exempel på att MR-programmet kommer i skymundan på skolan.
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- Vi går på ”Teologiska högskolan”, bara det är en knepighet i sig när mänskliga rättigheter är
religiöst fristående, tycker Anna. Men samtidigt, när jag valde utbildningen såg jag det som en
tillgång, snarare än att gå med jurister.
Och förvisso spelar religiösa företrädare viktiga roller när det gäller mänskliga rättigheter runt
om i världen, menar hon, och tar som exempel den muslimske ledaren i Rwanda som uppmanade sin församling att inte delta i några strider. Inga anklagelser har heller riktats mot muslimerna när det gäller folkmorden i Rwanda.
- Men det handlar inte om religionen, utan om människan, säger Anna.
För samtidigt är det många mänskliga rättigheter som kränks av religiösa företrädare.
Det västerländska språket i dokumenten om mänskliga rättigheter är ett problem i dag, anser
Jeanna och Anna.
- Det krävs någon form av omskrivning, säger Jeanna.
- Eller ett omvänt fokus, fortsätter Anna. Målet måste vara i fokus, man måste se andemeningen och inte peta så mycket i alla ord.
Ironiskt nog verkar det vara det kapitalistiska tänkandet som gett MR-frågorna en kraftig
skjuts framåt de senaste åren, säger Anna.
- Det finns ett stort behov i hela näringslivet av personal som är utbildad i mänskliga rättigheter. Man är rädd om sitt namn, företagen har inte råd med kraschen om det kommer ut att de
bryter mot de mänskliga rättigheterna.
Marita Sköldberg

Fakta MR på Teologiska högskolan Stockholm
- 1996 startade Teologiska högskolan Stockholm de första kurserna i
mänskliga rättigheter efter initiativ av Demokratiakademin och Fonden
för mänskliga rättigheter. Redan från start etablerades MR-kurserna
som en särskild utbildning utanför det teologiska programmet.
- MR-kurserna på Teologiska högskolan utvecklades till ett ettårigt MRprogram som sedan blev ett tvåårigt program. Alla kurser kan också läsas som enstaka kurser. Just nu studerar drygt hundra personer MR på
THS. Numera har THS rätt att utfärda kandidatexamen i mänskliga rättigheter. Från hösten 2008 erbjuder man också ett masterprogram i samarbete med Uppsala universitet.
- År 2000 ägde de första MR-dagarna rum med THS som en av fem arrangörer. I år är arrangörerna tio, varav Svenska kyrkan är en. De numera årliga MR-dagarna är Nordens största arrangemang om mänskliga
rättigheter och besöktes förra året av över 2000 personer. I år går arrangemanget av stapeln i Luleå 13-14 november. Temat är Mänskliga rättigheter i en globaliserad värld och bland annat kommer urfolks rättigheter
att vara i fokus.
- I fjol gav THS ut den första forskningsrapporten i serien Research Paper Series, om mänskliga rättigheter och fredsbyggande. Skriftserien
stöds av biståndsorganisationen Diakonia och fram till april 2008 har tre
rapporter utkommit.
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Grundläggande värderingar – dina, mina, våra?
SST:s projekt kring några av de mänskliga rättigheterna
Är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen levande i ditt trossamfunds värdegrund? Finns det utrymme för samtal och diskussion om jämställdhet?
Regeringen har gett SST i uppdrag att fördjupa arbetet och dialogen kring kvinnors och barns
ställning. SST har fortlöpande kontakt med olika samfund och genom åren har många kontakter knutits och förtroenden skapats. Det känns därför naturligt att SST kan hålla ett projekt om
jämställdhet och värderingar inom sina ramar. En ledningsgrupp är bildad och från 5 mars har
Lis Eriksson tillträtt som ny projektledare. Flera brainstormingmöten har hållits och en stomme av insatser är planerade. Många samfund och religionsriktningar är redan i nuläget genom
ledningsgruppen deltagare i arbetet.
Oavsett samfundstillhörighet har vi alla ett gemensamt samhällsansvar. Inom projektet lyfter
vi fram för alla grupper synnerligen angelägna frågor om vad vi kan göra för våra barn och
ungdomar och om hur kvinnors situation ska kunna förbättras. Inte minst är våldet – och vad
vi skulle kunna göra för att minska det - en för såväl unga som vuxna viktig, ibland livsviktig
fråga.
Till hösten kommer flera orter att få erbjudande om kurser på temat: Grundläggande värderingar – dina, mina, våra?
Ur samhällets synvinkel är ett samarbete i dialogform viktigt – de religiösa ledarnas betydelse
för sina medlemmar kan knappast överdrivas och den enhetliga bilden med en statskyrka, som
ofta upplevts ha tolkningsföreträde, är förbi. Också mellan det sekulariserade Sverige och
trossamfundens Sverige behöver en dialog utvecklas. För allas skull behöver vi dra åt samma
håll!
Fortlöpande information om projektet kommer att finnas på SST:s hemsida.
Lis Eriksson
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NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND
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 trossamfund.
Grundläggande för stödet är lagen om stöd till trossamfund (SFS 1999:932) och Förordning
om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974), samt Förordning med instruktion för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SFS 2007:1192).
Nämnden för statligt stöd till trossamfund består av nio ledamöter och lika många ersättare. I
anslutning till nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor
som rör nämnden arbete. Rådet består av representanter för de trossamfund och samverkansorgan som är berättigade till statsbidrag. Rådet skall även till regeringen nominera ledamöter
och ersättare i nämnden.
För de flesta av bidragen finns beredningsgrupper med uppgift att föreslå fördelning av respektive bidrag som sedan beslutas av nämnden. I anslutning till SST finns två samverkansorgan; Islamiska samarbetsrådet (IS) och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd
(OÖKER), vilka avger verksamhetsberättelser som redovisas i SST:s årsbok.
SST:s kansli är förlagt till Ekumeniska centret i Sundbyberg. I centret som har ca 120 arbetsplatser finns även Sveriges Kristna Råd och drygt 10 andra ekumeniska organisationer, samt
ett samfunds centrala kansli.

Mål för bidragen
I ovan nämnda lag formuleras målet och förutsättningarna för stödet. Stödet skall bidra till
att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Statsbidrag 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.
Enligt regeringens regleringsbrev ska ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv integreras i
nämndens arbete. Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete ska öka.
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 att ”alla trossamfund i Sverige vid sidan av Svenska
kyrkan får betraktas som religiösa minoriteter eftersom inte något samfund betjänar mer än
två procent av Sveriges befolkning och att de tillsammans inte betjänar mycket mer än tio
procent av befolkningen.” SST ger idag bidrag till 40 trossamfund som på olika sätt är representerade i SST – några genom samarbetsorganisationerna IS och OÖKER. Denna bredd är
unik och mötet i SST:s organ ger grund för förståelse och respekt för den religiösa mångfalden. I flera sammanhang, särskilt bland invandrarnas trossamfund, sammanfaller den religiösa
mångfalden även med etnisk, kulturell och språklig mångfald. SST:s struktur är alltså i sig i
linje med de generella mål regeringen fastställt.
Jämställdheten mellan kvinnor och män som under senare år särskilt uppmärksammats i den
svenska debatten har i flera trossamfund en speciell dimension. Rollen mellan kvinnor och
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män definieras i tusenåriga heliga skrifter. Frågorna är aktuella i dagens trossamfund och en
strävan efter respekt mellan könen är framträdande. Exempelvis har kvinnans situation särskilt uppmärksammats och flera kvinnor har haft betydelsefulla roller i delar av de trossamfund som vuxit fram under 1800- och 1900-talen.
Konkret behandlas frågeställningarna främst inom trossamfunden och församlingarna. Ytterligare redovisningar finns i årsredovisningar från församlingar, trossamfund och samverkansorgan som t.ex. Sveriges Kristna Råd.

Bidragen
SST fördelar tre typer av bidrag; organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.
Regeringen anger i propositionen Staten och trossamfunden – Stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m. (prop 1998/99;124) att en betydande del av statsbidraget skall kunna lämnas
till trossamfunden som organisationsbidrag där staten inte skall påverka trossamfundens egna
prioriteringar. Den huvudsakliga statliga styrningen för denna bidragstyp sker vid valet av
trossamfund.
Det finns emellertid verksamheter som trossamfund bedriver där staten vill sätta in särskilda
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 utbildningsinstitutioner.
Projektbidragen omfattar lokalbidrag, etableringsbidrag och bidrag till utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.
Utmärkande för projekten är att de omfattar verksamhet som har en tydlig period för genomförandet.

Krisberedskap
Under 2007 har den projekttjänst som tillkom under 2006 kunnat permanentas. Tjänsten har
främst inneburit arbete med krisberedskapssamordning mellan lokala församlingar på ett antal
orter. En rapport om arbetet lämnades till regeringen under hösten 2007.

Övrig verksamhet
Remissyttranden
SST har yttrat sig över följande:
Statliga utredningar
• Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor, SOU 2007:17
• Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, SOU 2007:31
• Mångfald är framtiden, SOU 2007:50
Departementspromemorier
• Vissa frågor i stiftelselagen, m.m. Ds 2007:7
• Preskription vid allvarliga brott, Ds 2007:1
Övrigt
Med anledning av den stora religiösa bredden har SST fått vissa uppdrag, bl.a.
• Generalsekreteraren
- Rikskommittén Sveriges Nationaldag
- referensgruppen för Praktikan
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•

Biträdande sekreteraren
- Trossamfundens krisberedskapsråd (TKR) inom Krisberedskapsmyndigheten

Fördelning av bidragen
SST har under 2007 haft ett anslag på 48.404.000 kr att fördela. Enligt regeringens beslut
skall minst 6.000.000 kr av bidraget användas för verksamhetsbidrag och minst 2.500.000 kr
för projektbidrag.
SST beslutade att fördela anslaget som stöd till trossamfund enligt följande:

Organisationsbidrag
39.322.000 kr

Verksamhetsbidrag
6.300.000 kr

Projektbidrag
2.782.000 kr

Organisationsbidrag
Totalt fördelades 39.324.000 kr. Årets anslag var 39.322.000 kr. Från 2006 har 2.000 kr överförts för fördelning under året.
Fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden och per betjänad
Trossamfund

Summa
bidrag

Bidrag
per
betjänad
År
2007
52.76
56.45
48.84
53.53
68.69
50.89
56.20
51.94
69.33
51.51
35.64
48.23
42.66
63.67
57.71

1.118.000
413.000
2.394.000
6.431.000
277.000
1.167.000
1.624.000
6.427.000
241.000
2.231.000
173.000
116.000
250.000
45.000
435.000
20.000
198.000
5.240.000

31.000 38.75
35.000 37.23

39.000
44.000

År 2007
Frälsningsarmén *
Metodistkyrkan *
Evangeliska Frikyrkan *
Pingströrelsen *
Sjundedags Adv.samf
Sv Alliansmissionen *
Sv Baptistsamfundet *
Sv Missionskyrkan *
ELM-Bibeltrogna Vänner
Ev Fosterlands-Stiftelsen
Estniska Ev-luth kyrkan
Lettiska Ev-luth kyrkan
Ungerska Prot Samf
Danska kyrkan
Norska kyrkan
Isländska kyrkan
Anglikanska kyrkan
Rom-Katolska kyrkan *
OÖKER
- Bulgarisk ort kyrkan
- Estniska orto kyrkan

1.122.000
407.000
2.451.000
6.495.000
263.000
1.179.000
1.607.000
6.427.000
229.000
2.269.000
196.000
94.000
233.000
45.000
435.000
20.000
191.000
4.820.000
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Summa
bidrag

År 2006

Bidrag Summa biBiper
drag
drag
betjäper
nad
betjänad
År
År 2005
År
2006
2005
55.65
1.141.000 55.24
56.59
424.000 59.65
47.31
2.348.000 46.12
52.30
6.561.000 51.83
68.91
293.000 71.74
50.95
1.170.000 49.29
53.30
1.636.000 48.86
50.31
6.445.000 49.89
69.86
256.000 75.45
47.82
2.178.000 47.58
20.50
216.000 25.37
59.27
119.000 59.89
45.84
273.000 49.97
45.000
435.000
20.000
66.00
208.000 69.33
52.40
5.592.000 55.92
48.75
46.32

49.000 61.25
54.000 56.25

Trossamfund

Summa
bidrag

År 2007
- Finska ort kyrkan
- Grekisk ort kyrkan
- Makedonisk ort kyrkan
- Rumänska ort kyrkan
- Ryska ort kyrkan
- Serbisk ort kyrkan
- Svenska ort prosteriet
- Armenisk ap kyrkan
- Eritreanska ort kyrkan **
- Etiopisk ort kyrkan
- Koptisk ort kyrkan
- Syrisk ort kyrkan
- Österns ass kyrka
Judiska Centralrådet
Isl samarbetsrådet
- Förenade Isl församl
- Isl kulturcenterun.
- Sv Muslimska Förb
- Svenska Isl Församl
Sv Budh. Samarbetsråd
Totalt

Bidrag
per
betjänad
År
2007
58.67
36.97
57.00
48.98
64.40
48.65
57.69
52.89
50.00
60.81
60.13
48.74
52.64
57.36
48.80

Summa
bidrag

År 2006

88.000
90.000
647.000
644.000
342.000
346.000
324.000
314.000
161.000
167.000
1.226.000
1.187.000
120.000
121.000
119.000
147.000
61.000
30.000
189.000
194.000
95.000
97.000
1.511.000
1.463.000
264.000
262.000
546.000
552.000
136.000
1.626.000
1.358.000
659.000
706.000
1.989.000
2.241.000
470.000
422.000
202.000 54.34
39.324.000 52.93 39.224.000

Bidrag Summa biBiper
drag
drag
betjäper
nad
betjänad
År
År 2005
År
2006
2005
60.00
93.000 37.20
36.80
648.000 37.03
57.67
353.000 58.83
48.00
307.000 47.06
66.80
175.000 70.00
47.48
1.156.000 50.26
58.88
125.000 61.21
61.89
153.000 64.42
24.59
62.48
201.000 61.85
64.67
102.000 68.00
47.19
1.422.000 47.40
52,24
261.000 54.60
56.71
563.000 54.04
47.27
119.000 45.97
1.398.000
669.000
2.005.000
406.000
50.21 39.619.000 50.92

* Trossamfundet har fått statlig hjälp med uppbörd av kyrkoavgift och organisationsbidraget
har minskats med statens kostnader för finansiering av uppbörden.
** Bidraget till Eritreanska ortodoxa kyrkan gäller fr o m 2006-07-01
Av totalt 2.906 församlingar har 713 fått organisationsbidrag. Andelen församlingar som får
bidrag är olika mellan trossamfunden. Inom vissa trossamfund får så gott som samtliga församlingar bidrag medan andra trossamfund prioriterar mera vid fördelningen av bidraget.

Verksamhetsbidrag
Anslaget för verksamhetsbidrag har fördelats enligt följande:
Bidrag för teologisk utbildning
1.200.000 kr
Bidrag till andlig vård inom sjukvården
5.100.000 kr
Summa
6.300.000 kr
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Teologisk utbildning
Bidraget till teologisk utbildning har fördelats mellan de bidragsberättigade utbildningsinstitutionerna enligt följande:
Teologisk institution

Johannelunds teologiska högskola
Korteboskolan
Metodistkyrkans
Nordiska Teol Sem
Prästseminariet i
Sthlms katolska stift
Teologiska Högskolan, Stockholm
Örebro Teologiska
Högskola
Summa

Summa
bidrag

Summa
Antal
Antal
bidrag
helårshelårsstudenter
studenter
År 2007 År 2007 År 2006 År 2006
236.000
33,7 195.000
31,7

Summa
bidrag

Antal helårsstudenter
År 2005
År 2005
164.000
26,4

472.000

63,7

449.000

68,3

437.000

69

194.000

19

194.000

22,7

199.000

23,7

91.000

2,5

109.000

7

88.000

2,5

56.000

5

42.000

2,3

40.000

3

151.000

20,3

211.000

24,6

272.000

47

156,6 1.200.000

171,6

1.200.000

144,2 1.200.000

Andlig vård inom sjukvården
SST har fördelat 5.100.000 kr av verksamhetsbidraget för andlig vård inom sjukvården enligt
följande:
Bidragsmottagare
Kostnadsbidrag för sjukhuspastorer
Sveriges Frikyrkosamråd
(FSR)
Islamisk verksamhet för andlig vård inom sjukvården *
Summa

Summa bidrag
År 2007
3.603.000

Summa bidrag
År 2006
3.908.000

Summa bidrag
År 2005
3.725.000

1.387.000

1.387.000

1.414.000

110.000

553.600

448.600

5.100.000

5.848.600

5.587.600

Totalt har under året kostnadsbidrag lämnats till 51 pastors-/prästtjänster, samt ordenssystrar
inom den del av Sjukhuskyrkan som är relaterad till de statsbidragsberättigade trossamfunden.
Bidraget per heltidstjänst har varierat mellan 17.000 kr och 140.000 kr. Bidraget till Sveriges
Frikyrkosamråd gäller verksamhetssamordning och utbildning av personal.
* Av tidigare reserverade medel, 423.600 kr, för muslimsk verksamhet har inga medel kunnat
betalas ut under året. Samma situation har rått under de senaste åren men summan har då bruttoredovisats i tabellen. I den följande texten har sedan redovisats att medel ej kunnat utbetalas
då kompletta ansökningar ej inkommit. De reserverade medlen, 423.600 kr överförs till 2008.
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Projektbidrag
Anslaget för projektbidrag har fördelats enligt följande:
Lokalbidrag
2.000.000 kr
Etableringsbidrag
580.000 kr
Särskilt utbildningsbidrag
202.000 kr
Summa
2.782.000 kr
Lokalbidrag
SST har av årets anslag avsatt 2.000.000 kr för bidrag till handikappanpassning av lokaler. Av
på annat sätt reserverade medel har 219.000 kr tagits i anspråk. Totalt har alltså 2.219.000 kr
fördelats. 37 projekt har beviljats bidrag.
Fördelning av lokalbidrag
Trossamfund
Frälsningsarmén
Metodistkyrkan
Evangeliska Frikyrkan
Pingströrelsen
Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen
Svenska Baptistsamfundet
Svenska Missionskyrkan
Gemensamma församlingar
ELM-Bibeltrogna
Vänner
Ev FosterlandsStiftelsen
Anglikanska kyrkan
Romersk-Katolska
kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Etiopisk ortodoxa
kyrkan
Syrisk ortodoxa kyrkan

Beviljat Antal probidrag
jekt
År 2007
År 2007
200.000
2
197.000
2
100.000
1
421.000
8
-

Beviljat
bidrag
År 2006

234.000
457.000
15.000

Antal
Beviljat biAntal
projekt
drag
projekt
År 2005
År 2005
År 2006
326.000
4
3
173.000
2
7
541.000
8
1
100.000
1

118.000

2

13.000

2

20.000

2

-

-

221.000

4

207.000

3

889.000

16

579.000

12

190.000

5

162.000

2

387.000

5

110.000

2

-

-

88.000

2

103.000

2

12.000

2

6.000

1

200.000

4

120.000

2

100.000
320.000

1
5

102.000

2

-

-

100.000

1

-

-

-

-

100.000

1

-

-

-

-

100.000

1
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Förenade Islamiska
församlingar
Sveriges Muslimska
Förbund
Totalt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 2.520.000

44

2.272.000

37

2.219.000

Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas lokalbidrag ut dels efter att projektet påbörjats
och kostnaderna uppgått till 80% av bidraget, dels efter en slutredovisning. Det kan alltså gå
en ganska lång tid mellan bidragsbeslutet och utbetalning av bidrag.

Etableringsbidrag
SST har fördelat 580.000 kr som etableringsbidrag 2007. 25 projekt har beviljats bidrag.
Fördelning av etableringsbidrag
Trossamfund
Evangeliska Frikyrkan
Svenska Alliansmissionen
Svenska Baptistsamfundet
Romersk-Katolska kyrkan
Makedoniska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan
Syrisk ortodoxa kyrkan
Förenade Islamiska församl
Sveriges Muslimska Förbund
Svenska Islamiska församl
Islamiska Shia-Samfunden
Sveriges Buddhistiska Sam.råd
Totalt

Beviljat
bidrag
År 2007

Antal
projekt
År 2007

100.000
70.000
40.000
30.000
25.000
70.000
15.000
75.000
120.000
25.000
570.000

4
3
1
1
1
3
1
3
7
1
25

Beviljat
bidrag
År 2006
25.000
25.000
25.000
10.000
100.000
75.000
45.000
75.000
100.000
100.000
580.000

Antal Beviljat Antal
projekt bidrag projekt
År
År 2005
År
2006
2005
1
25.000
1
1
25.000
1
50.000
2
1
1
15.000
1
30.000
1
4
25.000
1
3
20.000
1
2
40.000
2
3
75.000
3
6
3
25 305.000
13

Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas etableringsbidrag ut efter redovisning av havda
kostnader för projektet. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning av
bidrag.
Särskilt utbildningsbidrag
SST har beviljat 158.000 kr som särskilt utbildningsbidrag 2007. Under året har 6 ansökningar om särskilt utbildningsbidrag kunnat beviljas med totalt 73.000 kr. Dessutom har kurser för
kassörer inom de islamiska församlingarna genomförts. De två kurserna samlade 20 deltagare
och kostnaden för kurserna har uppgått till 85.000 kr.
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Fördelning av särskilt utbildningsbidrag
Trossamfund
Serbisk ortodoxa kyrkan
Syrisk ortodoxa kyrkan
Judiska centralrådet
Förenade Islamiska församl
Sveriges Muslimska Förbund
Kurs för funktionärer
Totalt

Beviljat
Antal
Beviljat Antal Beviljat Antal
bidrag
bidrag
bidrag bidrag bidrag bidrag
År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 År 2005 År 2005
7.000
1
12.000
2
7.000
1
7.000
1
6.000
1
52.000
3 52.000
3
26.000
2
7.000
1
6.000
1
14.000
2 14.000
2
12.000
2
85.000
20 118.000
40 119.000
47
158.000
26 205.000
48 181.000
55

Enligt SST:s tillämpningsföreskrifter betalas det särskilda utbildningsbidraget ut efter redovisning av havda kostnader. Det kan alltså gå en viss tid mellan bidragsbeslut och utbetalning
av bidrag.
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Utbetalda statsbidrag år 2007
Projektbidrag
Församlingar inom
OrganisationsLokalEtable- Särsk.utbsamfunden:
bidrag
bidrag ringsbidr.
bidrag
Frälsningsarmén
1.122.000
181.000
Metodistkyrkan
407.000
81.400
Evangeliska Frikyrkan
2.451.000
126.200
50.000
Pingströrelsen
6.495.000
345.300
Sjundedagsadventistsamfundet
263.000
92.600
Svenska Alliansmission
1.179.000
123.000
Svenska Baptistsamfundet
1.607.000
186.000
Svenska Missionskyrkan
6.427.000
636.600
Gemensamma församlingar
248.800
ELM - Bibeltrogna Vänner
229.000
10.000
Evang Fosterlands-Stift
2.269.000
12.000
Estniska ev lutherska k:an
196.000
Lettiska
"
"
94.000
Ungerska Protestant. Samf
233.000
Danska kyrkan
45.000
Norska kyrkan
435.000
Isländska kyrkan
20.000
Anglikanska kyrkan
191.000
Romersk-katolska kyrkan
4.820.000
220.000
Ortodoxa & österländska kyrkor
-Bulgariska ortodoxa kyrkan
31.000
-Estniska
"
"
35.000
-Finska
"
"
88.000
-Grekisk
"
"
647.000
-Makedoniska "
"
342.000
40.000
-Rumänska
"
"
324.000
10.000
-Ryska
"
"
161.000
30.000
-Serbiska
"
"
1.226.000
7.000
-Svenska
" prosteriet
120.000
-Armeniska apostol kyrkan
119.000
-Eritreanska ortodoxa kyrkan
61.000
-Etiopiska
"
"
189.000
-Koptiska
"
"
95.000
-Syriska
"
"
1.511.000
25.000
-Österns assyriska kyrka
264.000
Judiska församlingar
546.000
52.000
Islamiska församlingar
136.000
85.000
-FIFS
1.626.000
20.000
-IKUS
659.000
-SMF
1.989.000
25.000
28.000
-SIF
470.000
100.000
-ISS
113.000
Buddhistiska församlingar
202.000
25.000
SUMMA
39.324.000
2.262.900
438.000
172.000
Dessutom har följande bidrag utbetalats:
Verksamhetsbidrag
Teologiska institutioner
1.200.000
Andlig vård inom sjukvården
5.100.000

22

Statistiska uppgifter
Antal betjänade i de bidragsberättigade trossamfunden
31 december 2006
Samfund Betjänade *
Anglikanska kyrkan

3 000

ELM - Bibeltrogna Vänner

3 242

Estniska evangelisk-lutherska
kyrkan

5 200

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

1 945

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

45 250

Frälsningsarmén

20 769

Islamiska församlingar

100 000

Judiska församlingarna

9 365

Metodistkyrkan

7 164
50 713

Evangeliska Frikyrkan
Ortodoxa och österländska kyrkor
- Armeniska ortodoxa kyrkan

2 125

- Bulgariska ortodoxa kyrkan

800

- Eritreanska ortodoxa kyrkan

2 110
920

- Estniska ortodoxa kyrkan
- Etiopiska ortodoxa kyrkan

3 105

- Finska ortodoxa kyrkan

1 500

- Grekisk ortodoxa kyrkan

17 500

- Koptiska ortodoxa kyrkan

1 600

- Makedoniska ortodoxa kyrkan

6 000

- Rumänska ortodoxa kyrkan

5 991

- Ryska ortodoxa kyrka

1 500
25 600

- Serbiska ortodoxa kyrkan
23

2 094

- Svenska ortodoxa prosteriet
- Syrisk ortodoxa kyrkan

38 160

- Österns assyriska kyrka

5 245
121 924

Pingströrelsen

83 987

Romersk-katolska kyrkan

4 227

Sjundedags Adventistsamfundet
Svenska Alliansmissionen

23 060

Svenska Baptistsamfundet

27 498
122 711

Svenska Missionskyrkan
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd

4 477

Ungerska Protestantiska Samfundet

5 486

Totalt

754 268

* Betjänad: Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund
eller församling.
Fr.o.m. 2000 är Danska, Norska och Isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom
SST. Dessa kyrkor är i stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Några statistiska uppgifter från
dessa kyrkor redovisas tills vidare inte.
Statistikuppgifterna från samfunden har mycket olika karaktär. Bakom flertalet av uppgifterna
ligger en noggrann redovisning från samfunden. En del uppgifter är dock mer osäkra och har
bearbetats av SST:s Analysgrupp. Dessa uppgifter redovisas i kursiv stil.
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Verksamhetsberättelse för Ortodoxa och österländska kyrkors
ekumeniska råd, OÖKER 2007
Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd, OÖKER, har femton medlemskyrkor
med var sin ledamot och ersättare i rådet. Rådet består av följande kyrkor:
* Armeniska apostoliska kyrkan
* Bulgariska ortodoxa kyrkan
* Eritreanska ortodoxa koptiska kyrkan
* Estniska ortodoxa kyrkan
* Etiopiska ortodoxa kyrkan
* Finska ortodoxa församlingen
* Grekisk-ortodoxa metropolitdömet
* Koptiska ortodoxa kyrkan

* Makedonska ortodoxa kyrkan
* Rumänska ortodoxa kyrkan
* Ryska ortodoxa kyrkan
* Serbiska ortodoxa kyrkan
* Svenska ortodoxa prosteriet
* Syrisk-ortodoxa kyrkan
* Österns assyriska kyrka

Ordförande i OÖKER har varit Metropoliten Pavlos, Grekisk-ortodoxa metropolitdömet.
OÖKER har haft två sammanträden och varit inbjudet till en seminariedag med SST:s Råd.
Sammanträdena hölls i Ekumeniska centret i Sundbyberg och seminariedagen i Imanuelskyrkan, Stockholm. Temat för seminariet var den svenska värdegrunden ur ett rättsligt och rättsteologiskt perspektiv. Föreläsare var Kjell Å Modéer, professor i rättshistoria vid Lunds universitet. Seminariet var en del av SST:s uppdrag kring dialogen med trossamfunden om samhällets grundläggande värderingar. I projektet har även ett seminarium hållits i Göteborg tillsammans med Ortodoxa samarbetskommittén och ett i Södertälje med Syrisk ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap.
OÖKER har fått betänkandet Äktenskap för par av samma kön – Vigselfrågor, SOU 2007:17
från Justitiedepartementet för yttrande. OÖKER har meddelat departementet att man avstår
från att yttra sig då respektive kyrka har möjlighet att avge egna yttranden eller yttra sig genom andra samrådsorgan.
Fördelningen av organisationsbidrag till de ortodoxa kyrkorna har rapporterats i OÖKER som
också varit referensgrupp till SST i frågor om projektbidrag (lokalbidrag, etableringsstöd och
särskilt utbildningsbidrag). Även statistikuppgifter från de ortodoxa kyrkorna har behandlats.
Förutom uppgifter över antal medlemmar och betjänade redovisas för de ortodoxa kyrkorna
även uppgifter om antal dop, vigslar och begravningar inom kyrkorna.
Två kyrkor har ansökt om medlemskap i OÖKER. En av ansökningarna har avslagits. Den
andra kyrkan har ej inkommit med begärda kompletteringar.
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Verksamhetsberättelse för Islamiska samarbetsrådet, IS, 2007
Islamiska samarbetsrådet har under 2007 bestått av fem riksorganisationer varav en varit adjungerad:
* Förenade Islamiska Församlingar i Sverige, FIFS
* Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige, IKUS
* Svenska Islamiska Församlingarna, SIF
* Sveriges Muslimska Förbund, SMF
* Islamiska Shia Samfunden i Sverige, ISS (adjungerad)
FIFS och SMF har vardera två ledamöter i IS. Övriga organisationer har en ledamot var.
Islamiska samarbetsrådets huvudsakliga arbetsuppgifter har varit följande:
- att granska inkomna statistikuppgifter från islamiska församlingar
- att föreslå fördelning av organisationsbidrag till de islamiska församlingarna
- att föreslå fördelning av projektbidrag till de islamiska församlingarna
- att besluta i övriga frågor som kan tas upp till behandling i IS.
Samarbetsrådet har haft tre sammanträden.
IS har utarbetat förslag till fördelning av organisationsbidrag till de islamiska församlingarna
och har också varit referensgrupp till SST i frågor om projektbidrag (lokalbidrag, etableringsstöd och särskilt utbildningsbidrag). Antalet betjänade i de islamiska församlingarna har fastställts till 100.000 personer. Under våren har en speciell Analysgrupp bearbetat frågor kring
statistik från islamiska församlingar. Gruppens förslag har och kommer att förankras i de islamiska riksorganisationerna.
Följande remissyttranden av SST har anmälts i IS:
• Ansökan om vigselrätt för Islamiska Sunni Centret Trossamfundet i Sverige
• Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser, SOU 2007:31
Frågan om islamisk verksamhet inom den andliga vården inom sjukvården har varit aktuell.
Beredningsgruppen för andlig vård inom sjukvården som föreslår fördelning av bidraget har
en muslimsk ledamot. Bidrag har givits för anställning av en sjukhusimam i Skövde.
Trossamfundens krisberedskapsråd inom den statliga Krisberedskapsmyndigheten har representation från de islamiska församlingarna och SST. En tjänst inom SST arbetar med lokal
krisberedskapssamordning. Kontakter med islamiska församlingar har tagits på följande orter:
Stockholm, Örebro, Linköping, Västerås och Gävle.
Två kurser för kassörer i islamiska församlingar har hållits, en i Stockholm och en i Göteborg
med totalt 20 deltagare.
Under året har SST avslutat ett projekt om grundläggande värderingar i samhället. I slutet av
året fick SST ytterligare medel för att kunna fortsätta att arbeta med frågeställningarna.
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Regler och tillämpningsföreskrifter
Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932)
utfärdad den 25 november 1999.
Tillämpningsområde
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till trossamfunden. Stöd kan lämnas
som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.
Mål för stödet
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.
Förutsättningar för statsbidrag
3 § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och är stabilt och har egen livskraft.
Beslut om statsbidrag
4 § Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag.
Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om trossamfundet får sådant stöd som avses i
5§.
Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund
5 § Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter
till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i
16§ lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
LENA HJELM WALLÉN

ULRICA MESSING (kulturdepartementet)
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Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS: 1999:974 med
ändringar 2002:728, 2005:227 och 2008:41)
utfärdad den 25 november 1999.
Tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lagen
(1999:932) om stöd till trossamfund.
Definitioner
2 § I förordningen avses med
trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna
gudstjänst, eller en grupp av samverkande församlingar eller trossamfund (samverkansorgan),
församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilken det ingår
att anordna gudstjänst,
betjänad: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund
eller församling.
Statsbidragsberättigade trossamfund
3 § Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom
dessa:
1. Anglikanska kyrkan i Sverige,
2. Bibeltrogna vänner,
3. Danska kyrkan i Sverige,
4. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
5. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
6. Evangeliska Frikyrkan,
7. Frälsningsarmén,
8. Islamiska samarbetsrådet,
9. Isländska kyrkan i Sverige,
10. Judiska Centralrådet,
11. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,
12. Metodistkyrkan i Sverige,
13. Norska kyrkan i Sverige,
14. Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd,
15. Pingströrelsen,
16. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,
17. Sjundedags Adventistsamfundet,
18. Svenska Alliansmissionen,
19. Svenska Baptistsamfundet,
20. Svenska Missionskyrkan,
21. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, och
22. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.
4 § Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas vid
1. Johannelunds teologiska högskola,
2. Korteboskolans-SAM:s Missionsskola och Bibelinstitut,
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3. Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium,
4. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,
5. Teologiska Högskolan, Stockholm, och
6. Örebro missionsskola.
Bidragsformer
5 § Bidrag till trossamfund lämnas i form av
1. organisationsbidrag,
2. verksamhetsbidrag, och
3. projektbidrag.
Organisationsbidrag
6 § Organisationsbidrag lämnas till trossamfund och församlingar för att de skall kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Organisationsbidrag får lämnas till
lokal och central verksamhet.
7 § Bidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar för att de skall kunna hålla gudstjänster, ge själavård samt bedriva undervisning och omsorg.
8 § Bidrag till central verksamhet får inte överstiga en tiondel av de sammanlagda organisationsbidrag som under ett verksamhetsår beviljats trossamfundet.
9 § Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter,
skall de årliga kostnaderna för hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till
det antal betjänade som omfattas av hjälpen. Kostnaderna för att förbereda hjälpen skall också
avräknas från organisationsbidraget det första året som trossamfundet får avgiftshjälp.
Verksamhetsbidrag
10 § Verksamhetsbidrag får lämnas till sådan teologisk utbildning som anges i 4 §.
11 § Verksamhetsbidrag får lämnas till andlig vård inom sjukvården.
Projektbidrag
12 § Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).
Lokalbidrag får lämnas för att
1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,
2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och
3. anpassa församlingens lokaler till handikappade.
Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler för vilka statsbidrag betalas enligt förordningen
(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.
13 § Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling får lämnas med högst trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst en miljon kronor.
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14 § Lokalbidrag för att anpassa en lokal till handikappade får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.
15 § Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som
huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller
lokal verksamhet.
16 § Projektbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund
som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.
Beslutande myndighet
17 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Nämnden för statligt stöd till
trossamfund. Ansökan om statsbidrag görs hos nämnden.
18 § Nämnden får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för bidrag enligt denna
förordning.
Redovisning
19 § Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag enligt denna förordning
ska till nämnden lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som nämnden bestämmer.
20 § Nämnden får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.
Nämnden får besluta att ett bidrag ska betalas tillbaka om,
1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som
avses i 19 §.
Överklagande
21 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000, då förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats med stöd av denna.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING

Martin Holmgren
(kulturdepartementet)
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Tillämpningsföreskrifter för Statsbidrag till trossamfund
(Antagna av SST 2000 02 08 med ändringar beslutade 2000 05 24, 2003 09 23, 2005 09 15,
2005 11 17 och 2008 02 19)

Allmänna regler och principer
1. Lagar och förordningar.
Statens stöd till trossamfund regleras i
• Lag om trossamfund (SFS 1998:1593)
• Lag om stöd till trossamfund (SFS 1999:932)
• Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974)
Följande generella principer gäller för alla bidrag som fördelas av SST. Dessutom tillämpas specifika
regler respektive bidrag.
2. Mål och former för statens stöd
1. Målet för statens stöd är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och
omsorg.
2. Stöd till trossamfund lämnas som statsbidrag och statlig avgiftshjälp till registrerade trossamfund.
(Anm. Avgiftshjälpen innebär att staten är behjälplig vid uppbörd av medlemmars avgifter till respektive trossamfund.)
3. Bidragsberättigade trossamfund

1. Bidragsberättigade är trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom de trossamfund/samverksansorgan som av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag enligt förordningen (SFS 1999:974, §3) om statsbidrag till trossamfund.

4. Krav på bidragsmottagande trossamfund / församling
1. Samfundet/Församlingen skall bidra till att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.
2. Samfundet skall vara stabilt och ha egen livskraft.
3. Samfundet skall betjäna minst 3 000 personer i Sverige och bedriva verksamhet på flera platser i
landet.
4. Om samfundet betjänar färre än 3 000 personer bör det ändå anses ha egen livskraft, om det utgör
en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning.
5. Samfundet/Församlingen skall utgöra juridisk person med organisationsnummer och eget ledningsorgan i Sverige.
6. Samfundet/Församlingen skall kunna visa vem som företräder samfundet och/eller äger teckna
dess firma.
7. Verksamheten skall i huvudsak finansieras av församlingsmedlemmar inom samfundet som är
bosatta i Sverige. (Med begreppet ”huvudsak” avses att den ekonomiska egeninsatsen skall vara
minst lika stor som Organisationsbidraget.)
8. Samfundet/Församlingen skall disponera (äga eller hyra) lokaler för sin verksamhet.
5. Medlemmar och av samfundet betjänade personer
För att person skall anses betjänas av samfundet krävs att personen
1. är medlem i församling inom samfundet och är upptagen i register vilket fortlöpande förs av samfundet/församlingen enligt SST:s anvisningar eller
2. är registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av samfundet/församlingen
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6. Egeninsats
1. Vid bedömning av storleken på samfundets egeninsats får samfundet tillgodoräkna sig; medlemmars och övriga betjänade personers ekonomiska stöd i form av
* kollekter och andra kontanta gåvor,
* medlemsavgifter,
* intäkter från försäljning, servering mm i anslutning till församlingens verksamhet.
(Anm. Stöd från utlandet får ej inräknas i den egna insatsen.)
7. Bidragsformer
Statligt stöd till trossamfund kan utgå i form av
1. organisationsbidrag,
2. verksamhetsbidrag,
3. projektbidrag
7. 1. Organisationsbidrag har till syfte att stödja trossamfundet för att samfundet skall kunna bedriva
en långsiktig religiös verksamhet. Bidraget ges utan tydligt krav på motprestation. Bidrag får lämnas
till;
- församlingar för lokal verksamhet
- trossamfund för dess centrala verksamhet.
Den del av bidraget som används för central verksamhet får inte överstiga en tiondel av det totala bidraget.
Organisationsbidraget fördelas dels som grundbidrag, dels som rörligt bidrag.
(Anm. Om ett samfund får avgiftshjälp skall detta beaktas vid fördelningen av statsbidraget på så sätt
att statens kostnader avräknas mot organisationsbidraget enligt särskilda regler.)
7. 2. Verksamhetsbidrag har till syfte att stödja verksamhet som inte skulle kunna genomföras om
inte statsbidrag betalas ut. För att verksamhetsbidrag skall ges krävs att vissa mål uppfylls och att ett
förväntat resultat skall uppnås. Verksamhetsbidrag får ges till
1. teologisk utbildning som anordnas vid teologiska högskolor / seminarier som av regeringen förklarats bidragsberättigade enligt förordningen SFS 1999:974,
2. andlig vård inom sjukvården.
7. 3. Projektbidrag får lämnas till församlingar för speciella ändamål. Projektbidrag ges i form av
1. lokalbidrag för att
- anskaffa lokaler,
- bygga om eller rusta upp församlingens lokaler samt
- anpassa församlingens lokaler till handikappade.
(Anm. Lokalbidrag får inte lämnas till projekt för vilka statsbidrag ges enligt förordningen om stöd
till allmänna samlingslokaler, SFS 1996:1593.)
2. etableringsbidrag får lämnas till trossamfund eller församling som huvudsakligen betjänar invandrare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet. Etableringsbidrag får lämnas under
högst tre år till samma projekt.
3. särskilt utbildningsbidrag kan i vissa fall lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i
trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.
8. Beslutande myndighet
1. Ansökningar om statsbidrag till trossamfund prövas av Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST). SST tillhandahåller på begäran information om bidragen och formulär för ansökan om
och/eller redovisning av bidragen.
9. Ansökan och redovisning
1. Ansökan och redovisning görs på formulär som tillhandahålles av SST.
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2. Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag är skyldig att lämna redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som SST bestämmer.
10. Kontroll
1. SST har rätt att när som helst kontrollera att erhållet bidrag används för det ändamål det beviljats
för och/eller begära in kompletterande uppgifter.
2. SST får också besluta att ett beviljat bidrag skall innehållas, om tveksamhet råder beträffande
lämnade uppgifter.
3. SST får även besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka
- om det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
- om det inte används för det ändamål det beviljats för, eller

-

om trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som SST begärt.

Organisationsbidrag
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Ändamål och principer för organisationsbidrag
1. Organisationsbidrag får lämnas till lokal och central verksamhet till trossamfund och församlingar
för att de skall kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.
2. Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter skall statens
kostnader för hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till det antal betjänade
som omfattas av hjälpen.
3. Organisationsbidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar för att de skall kunna hålla
gudstjänster, ge själavård samt bedriva undervisning och omsorg.
4. Bidragsberättigad verksamhet skall bedrivas i Sverige.
5. Den del av organisationsbidraget som används för central verksamhet får inte överstiga en tiondel
av samfundets årliga bidrag.
3. Fördelning av Organisationsbidrag mellan trossamfunden
1. Organisationsbidrag fördelas som grundbidrag och rörligt bidrag.

2. Grundbidrag utgår med 80% av föregående års bidrag till det bidragsberättigade trossamfundet/samverkansorganet under förutsättning att anslaget ej sänkts.

3. Om egeninsatsen inom samfundet och dess församlingar överstiger grundbidraget utgår rörligt

bidrag.
Rörligt bidrag fördelas i proportion till antalet betjänade.
• Det bidragsgrundande antalet betjänade begränsas dock till maximalt 3.000 betjänade för varje
heltidsanställd präst / pastor / rabbin / imam.
• Det totala bidraget (alltså summan av grundbidrag och rörligt bidrag) får ej överstiga egeninsatsen inom samfundet och församlingarna.

4. Organisationsbidraget minskas för de trossamfund där staten hjälper till med uppbörd av avgift för
trossamfund med statens kostnader för uppbörden.

5. Återbetalning av projektbidrag från församlingar inom trossamfundet kan regleras vid fördelningen
av Organisationsbidrag året efter aktuell återbetalning.
4. Krav på bidragsmottagande trossamfund

Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer.” p. 4.
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5. Medlemmar och av samfundet betjänade personer

Se avsnittet; ”Allmänna regler och principe.” p. 5.
6. Egeninsats

Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 6.
7. Statistik
1. Trossamfund som ansöker om organisationsbidrag skall senast 30 april inkomma till SST med
statistiska uppgifter avseende senaste verksamhetsår. Uppgifterna skall lämnas i de kategorier som
beslutats av SST. Blankett med anvisningar för statistikredovisning tillhandahålls av SST.
2. Lämnade uppgifter skall gälla antalet betjänade; alltså antalet registrerade medlemmar och registrerade deltagare i verksamhet föregående år. (Uppgifterna skall ”nettoredovisas” vilket innebär att
personerna endast får räknas en gång även om han/hon deltar i flera olika verksamheter.)
3. SST har rätt att på begäran få del av samfundens underlag för statistiken.
4. Efter granskning och bearbetning av SST:s analysgrupp framlägger analysgruppen ett förslag till
antal betjänade som senast i november fastställs av SST.
8. Ansökan
1. Ansökan om organisationsbidrag inges till samfundet på av SST godkänd blankett. Ansökan skall
bl.a. innefatta ekonomisk redovisning för senaste redovisat verksamhetsår.

2. Samfundet granskar ansökningarna och lämnar församlingarnas ansökningar med utlåtande till SST
senast 28 februari. Senare inkommen ansökan kan behandlas.

3. Efter särskilt medgivande kan samfund med fast uppbyggd central administration delegeras rätten

att fördela organisationsbidraget. Samfundet skall då senast 31 augusti inkomma till SST med redovisning över fördelningen av organisationsbidraget till församlingar för pågående år. SST fastställer därefter bidragsfördelningen inom samfundet. Församlingarnas ansökningshandlingar förvaras hos samfundet.

SST har rätt att på begäran få del av samfundens beslutsunderlag.
9. Utbetalning
1. Beviljade organisationsbidrag utbetalas kvartalsvis.
2. Generalsekreteraren kan besluta om förskottsutbetalning med högst 25% av föregående års samfundsbidrag.
10. Regler för avtrappning av organisationsbidrag
1. Om antalet medlemmar/betjänade personer inom ett registrerat trossamfund som inte utgör en del
av ett internationellt verksamt samfund har gått ner under 3 000 personer, skall det organisationsbidrag som trossamfundet får reduceras med en femtedel per år under de följande fem åren.
2. Om samfundet under denna tid åter varaktigt kommer upp till minst 3 000 medlemmar/betjänade
skall fullt bidrag åter kunna betalas ut.
11. Redovisning
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p 9.
12 . Kontroll
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p 10.
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Verksamhetsbidrag.
1. Bidrag till teologiska högskolor/seminarier
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Verksamhetsbidrag fördelas som
- Bidrag till teologiska högskolor/ seminarier
- Bidrag till andlig vård inom sjukvården
3. Bidrag till teologiska högskolor/ seminarier
En del av verksamhetsbidraget avsätts för fördelning mellan de teologiska högskolorna / seminarierna,
som av regeringen förklarats berättigade till statsbidrag enligt förordningen (SFS 1999:974) om statsbidrag till trossamfund.
4. Ändamål och principer för verksamhetsbidrag till teologiska högskolor / seminarier
1. Utbildning som erhåller stöd skall avse studier som leder fram till tjänst som pastor, präst eller
motsvarande vid teologisk högskola / seminarium.
2. Bidraget till de teologiska seminarierna/högskolorna utgår dels som grundbidrag, dels som rörligt
bidrag.
- Varje högskola/seminarium erhåller ett grundbidrag som justeras årligen i proportion till anslagets utveckling.
- Den återstående delen av anslaget fördelas som ett rörligt bidrag mellan högskolorna / seminarierna i samma proportion som antalet helårsstudenter i utbildning på kurser som inte erhåller annat statligt stöd och som leder fram till tjänst som pastor, präst eller motsvarande.
5. Ansökan
Ansökan om bidrag inges till SST på fastfälld blankett senast 31 oktober för det budgetår som påbörjas den 1 januari nästkommande år. Senare inkommen ansökan kan behandlas.
6. Uppgifter som skall ingå i ansökan
1. Till ansökan skall fogas redovisning av föregående års kostnader.
2. Uppgift om antal helårsstudenter.
Med helårsstudenter avses antalet registrerade studenter på en kurs, dvs studenter som antagits och
påbörjat studier, multiplicerat med kursens poäng dividerat med 60.
Redovisningen av antalet helårsstudenter skall avse den 1 oktober innevarande år. Dessutom får
inräknas ej tidigare redovisade studenter från föregående år i bidragsberättigade kurser som pågått
under enbart vårterminen. Uppgifterna skall utgöra grund för beräkning av det rörliga bidraget.
7. Ärendeberedning
1. För beredning av ansökningar och fördelning av bidraget utser SST en Beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning och arbetsuppgifter framgår av arbetsordning som fastställts av
SST.
2. Beredningsgruppen upprättar med ledning av ansökningar, inlämnade uppgifter och ekonomisk
redovisning ett förslag till fördelning av verksamhetsbidraget mellan de teologiska högskolorna /
seminarierna.
8. Beslut
1. SST beslutar efter förslag från Beredningsgruppen för bidrag till de teologiska högskolorna / seminarierna.
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2. Varje teologisk högskola / seminarium tilldelas därvid en bidragsram som består av
- Grundbidrag till varje statsbidragsberättigad teologisk högskola / seminarium.
- Rörligt bidrag i proportion till antalet helårsstuderanden.
9. Utbetalning
1. Beviljade verksamhetsbidrag utbetalas kvartalsvis.
2. Generalsekreteraren kan besluta om förskottsutbetalning med högst 25% av föregående års bidrag.
10. Redovisning
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 9.
11. Kontroll
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 10.

Verksamhetsbidrag.
2. Bidrag till andlig vård inom sjukvården
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Verksamhetsbidrag fördelas som
- Bidrag till teologiska högskolor/ seminarier
- Bidrag till andlig vård inom sjukvården
3. Bidrag till andlig vård inom sjukvården
En del av verksamhetsbidraget avsätts till andlig vård inom sjukvården.
Bidrag kan fördelas som
- lönebidrag till personal,
- utbildning av personal samt
- för verksamhetssamordning av andlig vård inom sjukvården.
4. Ansökan
Ansökan om bidrag inges till SST på fastfälld blankett senast 31 oktober för det budgetår som påbörjas 1 januari nästkommande år. Senare inkommen ansökan kan behandlas.
5. Ärendeberedning
1. För beredning av ansökningar och fördelning av bidraget utser SST en Beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning och arbetsuppgifter framgår av arbetsordning som fastställts av
SST.
2. Beredningsgruppen upprättar med ledning av ansökningar, inlämnade uppgifter och ekonomisk
redovisning ett förslag till fördelning av bidraget till andlig vård inom sjukvården.
6. Beslut
1. SST beslutar efter förslag från Beredningsgruppen för andlig vård inom sjukvården
7. Utbetalning
1. Beviljade verksamhetsbidrag utbetalas kvartalsvis.
2. Generalsekreteraren kan besluta om förskottsutbetalning med högst 25% av föregående års samfundsbidrag.

36

8. Redovisning
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 9.
9. Kontroll
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 10.

Projektbidrag
1. Lokalbidrag samt Bidrag för handikappanpassning av lokaler.
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Projektbidrag fördelas som
- Lokalbidrag samt bidrag för handikappanpassning av lokaler
- etableringsbidrag (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
- särskilt utbildningsbidrag (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
3. Ändamål och principer för lokalbidrag
1. Lokalbidrag, som är ett investeringsbidrag, får lämnas till församlingar för att kunna hålla lokaler
för religiös verksamhet. För att ett projekt skall tas upp till behandling krävs en total investering på
minst 50 000 kr. (För handikappanpassning gäller ej kravet på minimikostnad.)
2. Lokalbidrag får lämnas för att anskaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, ombyggnad eller
genomgripande upprustning av församlingens lokaler. Bidrag får således ej lämnas för löpande
underhåll och/eller reparationer.
3. Lokalbidrag får lämnas med högst trettio procent av de kostnader som SST bedömer vara skäliga
för åtgärderna, dock högst en miljon kronor.
4. Projekt, som beviljats för året maximalt bidrag, kan inte beviljas ytterligare bidrag för samma fastighet tidigare än fem år efter det år då slutredovisning av föregående bidrag skett.
5. Projekt kan delas i mindre delprojekt vilka var för sig erhåller bidrag under skilda år under förutsättning att de sammanlagda bidragsbeloppen ej överstiger bidragsmaximum enligt förordningen.
6. Bidrag till samma fastighet kan inte beviljas förrän tidigast fem år efter det år då sista delprojektet
slutredovisats.
7. Bidrag får ej lämnas, om statligt bidrag utgår från Boverket.
4. Ändamål och principer för bidrag för handikappanpassning av lokaler
1. Bidrag för handikappanpassning av lokaler får lämnas till församlingar för att underlätta för personer med funktionshinder att delta i församlingens gudstjänster och andra sammankomster.
2. Bidrag kan utgå till hissanläggning, ändring av entréer och trösklar, ramper, toaletter, markeringsanordningar för synskadade samt till hörselslingor och förstärkare till dessa. För hörselslingor och
förstärkare till dessa liksom för markeringsanordningar för synskadade utgår bidrag med högst 10
000 kronor vardera.
3. Bidrag för handikappanpassning av lokaler kan utgå även om lokalbidrag enligt SFS 1999:974
beviljats tidigare.
4. Bidrag för att anpassa en lokal till handikappade får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden
för åtgärden, dock högst 100 000 kronor.
5. Projekt som beviljats maximalt bidrag för handikappanpassning av lokaler, kan inte beviljas ytterligare bidrag till samma fastighet.
6. Bidrag för handikappanpassning av lokaler får ej lämnas, om statligt bidrag utgår från Boverket.
5. Ansökan
Ansökan om lokalbidrag eller bidrag för handikappanpassning av lokaler inges till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
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6. Bidragsberättigade trossamfund
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 3.
7. Krav på bidragsmottagande församling
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 4.
För lokalbidrag och bidrag för handikappanpassning av lokaler gäller dessutom;
1. Församling som erhåller lokalbidrag från SST förbinder sig att lokalen skall användas till i ansökan angivet ändamål.
2. Om lokalen inom 10 år efter det år då bidraget slutredovisats försäljs eller förändras så att den ej
uppfyller kraven för bidraget kan församlingen bli återbetalningsskyldig. Återbetalningen kan regleras vid bidragsfördelningen till trossamfundet.
8. Ansökningshandlingar – uppgifter som skall ingå i ansökan
1. Ansökan skall ha inkommit till SST på fastställt formulär senast 31 januari för bidrag innevarande år.
2. Till varje ansökan fogas budget och ritningar i skala 1:100 i 2 ex. Detta gäller även objekt som
delats upp i flera delprojekt. För projekt som enbart gäller installation av hörselslinga eller markeringsanordningar för synskadade krävs ej ritningar.
3. Vissa inventarier t ex predikstol, altare, podium, kyrkbänkar, ikonostas eller motsvarande räknas
som fast inredning och är således bidragsgrundande.
4. I ansökan om lokalbidrag anges även det beräknade värdet av frivilliga arbetsinsatser till ett maximalt värde av 20% av bidragsunderlaget. Den frivilliga arbetsinsatsen får beräknas till 75 kr per
timme. (Anm. Värdet av frivilligt arbete kan ej ligga till grund för ansökan om bidrag till handikappanpassning av lokaler).
9. Ärendeberedning
1. Ärendena granskas av SST:s kansli och av tekniskt sakkunnig.
2. Ansökningarna remitteras även till respektive samfund för godkännande.
3. För varje projekt beräknas ett preliminärt bidragsunderlag.
4. Vid beräkning av bidragsunderlaget tas hänsyn till bl a följande faktorer:
- Lokalernas användningsområde
- Värdet av frivilliga insatser (se punkt 8.4 ovan).
10. Beslut
1. SST fastställer ett preliminärt bidragsunderlag.
2. Bidrag – förutom bidrag till handikappanpassning av lokaler – fördelas proportionellt på de projekt, som är berättigade till bidrag med utgångspunkt i det preliminära bidragsunderlaget.
3. I förekommande fall anges även fördelningen av bidraget mellan lokalbidrag och handikappanpassningsbidrag.
4. SST:s beslut är preliminärt till dess att slutredovisning inlämnats och godkänts.
5. Bidraget står till församlingens förfogande under 2 år efter beslutsdatum.
11. Första utbetalning
1. Av beviljat bidrag utbetalas 80% sedan sökanden på rekvisitionsblanketten styrkt att projektet påbörjats och att nedlagda kostnader uppgår till minst detta belopp.
2. Generalsekreteraren kan besluta om annan utbetalningsrutin.
12. Slutredovisning och slutlig utbetalning
1. Slutredovisning skall ske på fastställt formulär senast tre månader efter projektets färdigställande.
2. Beviljat bidrag skall betraktas som preliminärt till dess att slutredovisning godkänts.
3. Den nedlagda egna arbetsinsatsen skall vid slutredovisningen kunna verifieras och bestyrkas av
församlingens revisorer.
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4. På grundval av slutredovisningen beräknas det slutliga bidragsunderlaget. Därvid tillämpas samma
principer som vid beräkning av det preliminära bidragsunderlaget t ex beträffande värdet av frivilliga insatser.
5. Slutredovisningen utgör samtidigt rekvisition av resterande del av bidraget. Om det slutliga bidragsunderlaget är minst lika stort som det preliminära, läggs slutredovisningen till grund för utbetalning av resterande del av bidraget.
6. Om det slutliga bidragsunderlaget är lägre än det preliminära underlag som SSTs beslut grundats
på, reduceras bidraget i motsvarande grad, innan utbetalning sker av resterande bidrag.
7. Om det slutliga bidraget blir lägre än det belopp som utbetalats vid första utbetalningstillfället, blir
församlingen återbetalningsskyldig för mellanskillnaden.
13. Kontroll
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 10.

Projektbidrag
2. Etableringsbidrag
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Projektbidrag fördelas som
- lokalbidrag samt bidrag för handikappanpassning av lokaler (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
- etableringsbidrag
- särskilt utbildningsbidrag (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
3. Etableringsbidrag
1. Etableringsbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar invandrare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet för invandrare.
4. Ändamål och principer för etableringsbidraget
1. Etableringsbidrag får ges t ex för att bygga upp central eller lokal verksamhet.
2. Stöd till församlingar som börjat verksamhet och är under uppbyggnad prioriteras.
3. Etableringsbidraget är avsett för projekt som riktas till personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT). Verksamhet som riktas till personer på flyktingförläggningar kan således ej
stödjas.
4. Etableringsbidrag kan ej medges för sådan verksamhet som erhåller ordinarie organisationsbidrag
eller andra statliga bidrag för samma verksamhet.
5. Ansökan
Ansökan om etableringsbidrag inges till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
6. Bidragsberättigade trossamfund
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 3.
7. Krav på bidragsmottagande trossamfund/församling
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 4.
8. Ansökningshandlingar och uppgifter som skall ingå i ansökan
1. Ansökan skall ha inkommit till SST senast 30 september för det år som börjar nästkommande 1
januari. Ansökan kan göras av trossamfundet eller den församling som skall driva projektet.
2. Om ansökan avser projekt som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje nytt år.
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3. Av ansökan skall framgå
- projektets målgrupp
- syfte och målsättning med projektet
- redovisning av på vilket sätt projektet skall genomföras samt
- budget.
9. Ärendeberedning
1. För beredning av ansökningar utser SST en Beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning och arbetsuppgifter framgår av Arbetsordning som fastställts av SST.
2. Beredningsgruppen upprättar med ledning av ansökningar ett förslag till fördelning av etableringsbidraget.
10. Beslut
1. SST beslutar efter förslag från Beredningsgruppen för Etableringsbidrag.
2. Etableringsbidraget står till förfogande under 2 år efter beslutsdatum.
11. Utbetalning
1. Rekvisition av bidraget görs på fastställd blankett som SST tillhandahåller.
2. Beviljat etableringsbidrag utbetalas i takt med projektets genomförande.
3. Generalsekreteraren kan besluta om annan utbetalningsrutin.
12. Redovisning
1. Slutredovisning av projekt, till vilka bidrag beviljats, skall lämnas till SST inom tre månader efter
det att projektet avslutats på särskild blankett som tillhandahålles av SST.
2. En skriftlig rapport skall bifogas med redogörelse för hur projektet genomförts och vilka resultat
som uppnåtts.
13. Kontroll
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 10.

Projektbidrag
3. Särskilt utbildningsbidrag
1. Statsbidrag till trossamfund
En sammanfattande beskrivning av statens stöd till trossamfunden återfinns i avsnittet ”Allmänna
regler och principer.”
2. Projektbidrag fördelas som
- lokalbidrag samt bidrag för handikappanpassning av lokaler (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
- etableringsbidrag (se särskilda tillämpningsföreskrifter)
- särskilt utbildningsbidrag
3. Särskilt utbildningsbidrag
1. Bidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna
utbildningsinstitutioner i Sverige. (”Särskilt utbildningsbidrag”).
2. Bidrag får lämnas för utbildning av t ex präster, diakoner, imamer och rabbiner. Bidraget förutsätter tjänst i Sverige efter utbildningen.
3. Utbildning skall vara i nivå med utbildningen vid de teologiska högskolorna / seminarierna.
4. Bidrag utgår för att täcka del av kostnaderna för utbildningen. Trossamfundet och/eller ifrågavarande student förutsätts bekosta en del av utbildningen.
5. Särskilt utbildningsbidrag kan även beviljas genom att SST anordnar kurser enligt särskilda regler
för funktionärer med administrativa eller organisatoriska uppgifter inom samfund / församling där
samfundet saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.
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4. Ändamål och principer för särskilt utbildningsbidrag
1. Bidragsgrundande kostnader är t ex kursavgifter och vissa resekostnader för den studerande.
2. Bidraget medges ej för kostnader som normalt betalas av den studerande själv, t ex kostnader för
litteratur och uppehälle.
3. Bidraget får ej användas för att täcka inkomstbortfall.
5. Ansökan
Ansökan om särskilt utbildningsbidrag inges av trossamfund eller församling till Nämnden för statligt
stöd till trossamfund (SST).
6. Bidragsberättigade trossamfund
Se avsnittet; ”Allmänna regler och principer” p. 3.
7. Krav på bidragsmottagande samfund/församling
Se avsnittet ”Allmänna regler och principer” p. 4.
8. Ansökningshandlingar – uppgifter som skall ingå i ansökan
1. Ansökan skall ha inkommit till SST senast 31 mars inför kommande läsår. Ansökan inges av trossamfundet eller församling inom trossamfundet.
2. Om ansökan avser studier som pågår mer än ett år skall förnyad ansökan göras för varje budgetår.
3. Verifikation, som bestyrker att sökande antagits vid den aktuella utbildningsinstitutionen, skall
inges så snart sökande erhållit antagningsbesked.
4. Av ansökan skall framgå
- namn med personnummer på person/-er som ansökan gäller,
- syfte och målsättning med utbildningen,
- vilken utbildningsinstitution som svarar för den aktuella utbildningen,
- budget med beräknade årskostnader för utbildningen med övriga finansieringskällor jämte
egeninsats.
9. Ärendeberedning
1. För beredning av ansökningar och fördelning av bidraget utser SST en Beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning och arbetsuppgifter framgår av arbetsordning.
2. Beredningsgruppen upprättar med ledning av ansökningar ett förslag till fördelning av det särskilda
utbildningsbidraget.
10. Beslut
1. SST beslutar efter förslag från Beredningsgruppen för särskilt utbildningsbidrag.
2. Det särskilda utbildningsbidraget står till förfogande under ett år efter beslutsdatum.
11. Utbetalning
1. Beviljat särskilt utbildningsbidrag utbetalas efter rekvisition till det samfund eller den församling
som ansökt om bidraget.
12. Redovisning
1. Se avsnittet ”Allmänna regler och principer” p.9. I övrigt gäller;
2. En skriftlig rapport med redogörelse om hur studierna genomförts och vilka resultat som uppnåtts
skall avlämnas senast tre månader efter studiernas slut.
13. Kontroll
Se avsnittet ”Allmänna regler och principer” p. 10.
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Lola Cedergren
Floragatan 7, 2 tr
114 31 STOCKHOLM
tel. 08-411 57 12, 08-612 14 09, mobil. 070e-post: lola.cedergren@comhem.se

Pingströrelsen
PMU
Helén Ajdert
141 99 STOCKHOLM
tel. 08-608 96 23
mobil. 070-790 96 01
e-post: helen.ajdert@pingst.se

Pingst FFS
Kent Cramnell
141 99 STOCKHOLM
tel. 08-619 25 43
mobil. 0703-01 70 41
e-post: kent.cramnell@pingst.se

Romersk katolska kyrkan
Charlotte Byström
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 STOCKHOLM
tel. 08-462 66 08, fax. 08-462 94 25,
mobil. 0702-83 61 40
e-post: charlotte.bystrom@katolskakyrkan.se

Michel Louis
Katolska Biskopsämbetet
Box 4114
102 62 STOCKHOLM
tel. 08-462 66 09, fax. 08-462 94 25,
mobil. 0707-33 07 36
e-post: michel.louis@katolskakyrkan.se
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Svenska Missionskyrkan
Samuel Borg
Box 6302
113 81 STOCKHOLM
tel. 08-674 07 70, fax. 08-674 07 93
mobil. 0730-48 27 70
e-post: samuel.borg@missionskyrkan.se

Suzanne Molin
Box 6302
113 81 STOCKHOLM
tel. 08-674 07 40, fax. 08-674 07 93
mobil. 0730-48 27 40
e-post: suzanne.molin@missionskyrkan.se

ÖVRIGA
Svenska Alliansmissionen
Lars Hult
Box 615
551 18 JÖNKÖPING
tel. 036-30 61 61, fax. 036-30 61 79
mobil. 0739-42 61 60
e-post. lars.hult@alliansmissionen.se

Lettiska Evangelisk-Lutherska kyrkan
Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B, 4 tr
191 60 SOLLENTUNA
mobil. 0736-28 90 21
fax. 08-14 15 93
e-post: ieva.graufelds@svenskakyrkan.se

Frälsningsarmén
Evangeliska Frikyrkan
Elisabeth Beckman
Knut Bertil Nyström
Box 5090
Box 1624
102 42 STOCKHOLM
701 16 ÖREBRO
tel. 08-262 282 74, fax. 08-562 283 94
tel. 019- 16 76 40, fax. 019-16 76 11
e-post. elisabeth.beckman@fralsningsarmen.se mobil. 0708-48 06 30
e-post. knut-bertil.nystrom@efk.se
Svenska Baptistsamfundet
Karin Wiborn
172 99 SUNDBYBERG
tel. 08-564 827 01, fax. 08-564 827 27
e-post: karin@baptist.se

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
Trudy Fredriksson
Parkhemsvägen 52
141 45 HUDDINGE
tel. 08-97 34 50, mobil. 070-205 27 09
e-post. trudyfred@hotmail.com
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Ledamöter och ersättare i SST:s Råd år 2008-2009
Ledamot

Ersättare

Anglikanska kyrkan
Styrmansgatan 1, 114 54 STOCKHOLM, 08-663 82 48, fax, 08-663 89 11
Tore Fjällbrant
Rolf Bromme
ELM-Bibeltrogna vänner
Smala Gränd 5, 111 39 STOCKHOLM, 08-559 231 04, fax. 08-22 59 22
Per Henriksson
Irma Andersson
Danska kyrkan
Thorild Wulffsgatan 8,413 19 GÖTEBORG, 031-82 23 09
Henning Bögesvang
Per Hyldgaard
Estniska evangelisk- lutherska kyrkan
Box 45074, 104 30 STOCKHOLM, 08-21 32 77
Maie Martinson
Ingo Tiit Jaagu
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
751 70 UPPSALA, 018-16 98 03, fax. 018-16 98 01
Kalle Jonsson
Ulla Sahlén
Evangeliska Frikyrkan
Box 1624, 701 16 ÖREBRO, 019-16 76 00, fax. 019-16 76 11
Knut Bertil Nyström
Anna Thörn
Frälsningarmén
Box 5090, 102 42 STOCKHOLM, 08-562 282 00, fax. 08-562 283 93
Bert Åberg
Gerd Nilsson
Islamiska Samarbetsrådet
Mahmoud Aldebe
Abd al Haqq Kielan

Haider Ibrahim
Hüseyin Ayata

Isländska kyrkan
Frölunda Kyrkogata 2, 421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA, 031-704 58 91
Gudný Sveinsdóttir
Ágúst Einarsson
Judiska Församlingarnas Centralråd
Box 7427, 103 91 STOCKHOLM, 08-587 858 00, fax. 08-587 858 58
Thomas Bab
Susanne Sznajderman Rytz
Lettiska Evangelisk-Lutherska kyrkan
c/o Ieva Graufelde, Malmvägen 16 B, 4 tr, 191 60 SOLLENTUNA,
Ieva Graufelde
Normunds Kamergrauzis
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Metodistkyrkan i Sverige
Danska vägen 20, 412 66 GÖTEBORG, 031-733 48 40, fax. 031-733 48 49
Sven Holmström
Anders Svensson
Norska kyrkan i Sverige
Stigbergsgatan 24, 116 28 STOCKHOLM, 08-556 003 44, fax. 08-556 003 66
Trine Foerevåg
Reidar Strand
OÖKER
Toader Doroftei
Suleyman Wannes

Tikhon Lundell
Edward Rizk

Pingströrelsen
141 99 STOCKHOLM, 08-619 25 50, fax. 08- 619 25 59
Helén Ajdert
Kent Cramnell
Romersk katolska kyrkan
Katolska Biskopsämbetet, Box 4114, 102 62 STOCKHOLM,
08-462 66 00, fax. 08-462 94 25
Charlotte Byström
Nina Norlin
Sjundedags Adventistsamfundet
Box 536, 101 30 STOCKHOLM, 08-545 297 70, fax. 08-20 48 68
Roland Brothén
Ronny Hermansson
Svenska Alliansmissionen
Box 615, 551 18 JÖNKÖPING, 036-30 61 50, fax. 031-30 61 79
Lars Hult
Lars-Gunnar Jonson
Svenska Baptistsamfundet
172 99 SUNDBYBERG, Besöksadr. Starrbäcksgatan 11,
08-564 827 00, fax. 08-564 827 27
Barbro Gustafson
Karin Wiborn
Svenska Missionskyrkan
Box 6302, 113 81 STOCKHOLM, 08-674 07 00, fax. 08-674 07 93
Pär Sandstedt
Thord-Ove Thordson
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd
c/o Zenbuddhistiska Samfundet, Erstagatan 31, 116 36 STOCKHOLM, 076-205 27 09
Trudy Fredriksson
Bhante Kirindigalle Dhammaratana Thera
Ungerska Protestantiska Samfundet
c/o Béla Jordáky, Gamlehagsvägen 19, 428 35 KÅLLERED, 031-795 25 02
Ildikò Irma Tòth
Ivàn Pap
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Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd OÖKER
2008-2009
Ledamot
Armenisk-Apostoliska Kyrkan i Sverige
oklar

Ersättare
Armina Mirzakhanian
Snapphanevägen 216
177 55 JÄRFÄLLA
mobil. 073-982 68 86
e-post: armina.mir@telia.com

Bulgarisk-Ortodoxa Kyrkan
c/o Kadiev, Narviksgatan 9, 164 33 KISTA, 08-751 22 61
Herr Peter Kadiev
Rev. Angel Petrunov
Narviksgatan 9
Kallforsvägen 23
164 33 KISTA
124 32 BANDHAGEN
tel. 08-751 22 61
tel. 08-86 78 55, mobil. 0708-45 32 19
Eritreanska Ortodoxa Koptiska Kyrkan
Box 9003, 171 09 SOLNA, 070-311 33 70, e-post: abraha@spray.se
Präst Asgedom Berhe
Lärare Teame Isak
Eritreanska ort. Koptiska kyrkan
Bagartorpringen 64
Box 9003
170 65 SOLNA
171 09 SOLNA
mobil. 073-774 94 19
mobil. 070-311 33 70
e-post: abraha@spray.se
Estnisk-Ortodoxa Kyrkan
Fil.Dr David Papp
Rigagatan 2
115 27 STOCKHOLM
tel. 08-660 50 26
Etiopisk-Ortodoxa Kyrkan
Box 16043, 103 21 STOCKHOLM, 08-724 60 76, fax: 08-749 29 28
Ärkebiskop Elias
Sekreterare Tekola Worku
Gillerbacken 26, 1 tr
Bäverbäcksgränd 26
124 64 BANDHAGEN
124 62 BANDHAGEN
tel. 08-749 29 28
mobil. 070-234 44 20
e-post: tekolaworku@hotmail.com
Finska Ortodoxa Församlingen i Sverige
c/o Cedergren, Floragatan 7, 2 tr, 114 31 STOCKHOLM, 08-612 14 09
Civ.ek Lola Cedergren
Mikael Romanoff
Floragatan 7, 2 tr
Slånbärsstigen 12
114 31 STOCKHOLM
144 37 RÖNNINGE
tel. 08-411 57 12
tel. 08-530 623 16
mobil. 070-400 62 24
mobil. 070-797 79 04
e-post: lola.cedergren@comhem.se
e-post: mikael.romanoff@tele2.se
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Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet
Selmedalsvägen 72, 3 tr, 129 37 HÄGERSTEN, 08-646 24 21, fax. 08-97 32 12
Metropoliten Pavlos Menevissoglou
Fru Helene Brentmar
Selmedalsvägen 72, 3 tr
Bergaparksvägen 6
129 37 HÄGERSTEN
184 30 ÅKERSBERGA
tel. 08-646 24 21, fax. 08-97 32 12
tel. 08-39 03 74
Koptisk-Ortodoxa Kyrkan
Vårgatan 2 nb, 126 33 HÄGERSTEN, 08-740 54 13 (även fax)

Präst Bachomious Demetry
Ekholmsvägen 250 A, 3 tr

127 45 SKÄRHOLMEN
tel. 08-740 54 13(även fax)
mobil. 073-929 32 42

Ing. Edward Rizk
Klarälvsvägen 20

128 44 BAGARMOSSEN
tel. 08-20 96 16,
fax. 08-20 10 02
mobil. 073-997 03 07

Makedonsk-Ortodoxa Kyrkan
Lantmannagatan 8, 214 44 MALMÖ, 040-12 20 39 (även fax)
Mitropoliten Pimen
Präst Blazo Kozarski
Lantmannagatan 8
Munkhättegatan 28 D
214 44 MALMÖ
214 56 MALMÖ
tel. 040-12 20 39 (även fax)
tel. 040-19 28 02, mobil. 0704-60 43 64
Rumänsk-Ortodoxa Kyrkan
Vanåsgatan 66, 216 20 MALMÖ, 040-13 46 54 (även fax)
Kyrkoherde Mihai Radu
Kyrkoherde Toader Doroftei
Sagoliden 20
Blickavägen 29
216 20 MALMÖ
146 50 TULLINGE
tel. 040-13 46 54 (även fax)
tel. 08-607 44 20
e-post: bors.td@hotmail.com
Ryska Ortodoxa Kyrkan (Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka)

Box 19027, 104 32 STOCKHOLM, 08-15 63 16

Kyrkoherde Angel Velitchkov
Box 19027
104 32 STOCKHOLM
08-15 63 16
e-post: velitchokov_64@yahoo.se

Fru Kira Billman
Banérgatan 51
115 22 STOCKHOLM
08-663 78 71

Serbisk-Ortodoxa Kyrkan
Bägerstavägen 68, 120 47 ENSKEDE GÅRD, 08-722 99 30, fax: 08-91 97 37
Biskop Dositej Motika
Revisor Gregor Krahotkin
Bägerstavägen 68
Box 5079
120 47 ENSKEDE GÅRD
121 16 JOHANNESHOV
tel. 08-722 99 30, mobil. 0708-77 35 87
08-648 48 84 (även fax)
fax: 08-91 97 37
e-post: ep.dositej@stockholm.mail.telia.com
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Svenska Ortodoxa Prosteriet
c/o Askefur, Heliga Treenighetens Kloster, Ingelstorp Liderna 1, 504 96 BREDARED
033-24 51 88, 033-24 52 24
Arkimandrit Gabriel Askefur
Protosingel Tikhon Lundell
Heliga Treenighetens Kloster
Box 5104
Ingelstorp Liderna 1
291 05 KRISTIANSTAD
504 96 BREDARED
044-12 83 06
tel. 033-24 51 88, 033-24 52 24
mobil: 0730-42 93 12
Syrisk-Ortodoxa Ärkestiftet i Sverige och Övriga Skandinavien
Förvaltarv. 38, 151 47 SÖDERTÄLJE
08-550 656 44, fax. 08-550 868 83, e-post: fr.gabriel@telia.com
Syrisk-ortodoxa patriarkatets Ställföreträdarskap i Sverige
Klockarvägen 110, 151 61 SÖDERTÄLJE,
08-550 611 76, 08-550 101 01, fax. 08-550 843 00; e-post: stafrem@syrianska.se
Cor Episkopos Suleyman Wannes
Kyrkoherde Gabriel Barqasho
Norrgatan 22
Smedvägen 41
586 62 LINKÖPING
151 62 SÖDERTÄLJE
tel.013-29 51 77
tel. 08-550 150 91
mobil. 0703-29 51 77
fax: 08-550 868 83
mobil: 073-512 07 75
e-post: suleyman.wannes@tele2.se
e-post: fr.gabriel@telia.com
Österns Assyriska Kyrka

Box 3020, 145 03 NORSBORG tel. 08-531 884 07

Präst Daniel Shammon
Gubbhagsgatan 37
561 51 HUSKVARNA
tel. 036-14 35 15
mobil. 070-949 28 26

Tony Aorahim
Granängsringen 63, 8 tr
135 44 TYRESÖ
mobil: 070-413 00 71
e-mail: totobaba40@hotmail.com
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Islamiska samarbetsrådet 2008-2009
Ledamot

Ersättare

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS)
Kapellgränd 10, 116 25 STOCKHOLM, 08-509 109 24, Fax: 08-643 10 04
Ismail Abuhelal
Mustafa Setkic
Väderkvarnsbacken 79
Bergshöjden 46
352 56 VÄXJÖ
174 45 SUNDBYBERG
mobil. 070-572 04 65, fax. 070-614 41 99
tel. 08-653 68 21 arb (även fax)
e-post: bos-isl-f@swipnet.se
e-post: ismail.abuhelal@tele2.se
Helena Benaouda
Salim Govani
c/o FIFS
Buregatan 9
Kapellgränd 10
195 54 MÄRSTA
116 25 STOCKHOLM
tel. 08-591 242 10
tel. 08-509 109 24
mobil. 0768-895 718
mobil. 073-685 53 54
e-post: salim@govani.org
e-mail: helena.benaouda@sverigesmuslimskarad.se
Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS)
Bergsbovägen 15, 191 35 SOLLENTUNA, 08-35 55 10 (även fax)
Hüseyin Ayata
Ismail Arslan
Hagalundsgatan 5, 12 tr.
Norrskensbacken 13
169 65 SOLNA
163 56 SPÅNGA
mobil. 070-730 44 32
mobil. 070-773 51 64
e-post: huseyin_ayata@hotmail.com
Sveriges Muslimska Förbund (SMF)
Kapellgränd 10, 116 25 STOCKHOLM, 08-509 109 23, Fax: 08-643 10 04
Mahmoud Aldebe
Ali Hamad
Hagalundsg 35, 4tr
Regnbågsgatan 13
169 66 SOLNA
784 53 BORLÄNGE
tel. 08-509 109 23 arb
tel. 0243-856 42
fax. 08-509 109 29
mobil. 070-723 23 86
mobil. 070-789 30 57
e-post: Mahmoud.aldebe@gmail.com
Hazim Gurda
Tornfalksg. 113
703 49 ÖREBRO
tel. 019-18 48 26
mobil. 070-485 49 57
e-post: hazim.gurda@comhem.se

Amani Aldebe
Hagalundsgatan 10, 13 tr
169 63 SOLNA
tel. 08-509 109 25, fax. 08-509 109 29
mobil. 070-756 14 22
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Svenska Islamiska Församlingarna (SIF)
Moränvägen 13, 136 51 HANINGE, 08-500 256 27, även fax
Abd al Haqq Kielan
Sait Mbai
Mårdvägen 14
Södra Jordbrovägen 109
644 36 TORSHÄLLA
136 51 HANINGE
mobil. 0735-31 56 88
mobil: 070-998 64 86
e-post: tunawi@gmail.com
Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS)
Box 690, 175 27 JÄRFÄLLA, 070-960 06 98, fax: 08-580 128 81
Haider Ibrahim
Zakir Hussein
Ljustergränd 44
Hugingatan 48
175 55 JÄRFÄLLA
195 52 Märsta
mobil: 070-960 06 98
mobil: 076-274 48 39
e-post: haider_i@hotmail.com
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