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Till 

Regeringen 

Socialdepartementet 

 

 

BUDGETUNDERLAG FÖR 2024 
 

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST, överlämnar härmed budgetunderlag för budgetåret 

2024 – 2026 till regeringen. Budgetunderlaget innehåller även myndighetens förslag till 

prioriteringar och verksamhetsutveckling. 

 

Utgiftsområde 17 Trossamfund 

9.1 Myndigheten för stöd till trossamfund 

9.2 Stöd till trossamfund 

tkr Utfall Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat 

År   2022      2023      2024     2025       2026 

Förvaltning 
9.1 

  16 

349 

   16 301   21 600     21 600     21 

600 

Stöd 
9.2 

   80 

756 

   81 919  106 919   106 

919 

  106 

919 

 

¤¤ Anvisat anslag ska reduceras med statens kostnad för avgiftsuppbörd och blir då 3 915 tkr 

lägre. 

Anslag 9.1: Prognos 2022 redovisas enligt beslut i regleringsbrev inklusive de äskanden som görs 

i detta underlag. Beräkningar för år 2022 följer intentionerna i detta budgetunderlag och för år 

2023–2025 har beräkningar gjorts med samma procentuella påslag som i regeringens 

budgetproposition, samt tillfogats en procentuell uppräkning av de ytterligare äskanden som 

finns i årets underlag. 

Anslag 9.2: Prognos och beräkningar för åren 2024–2026 har gjorts i kostnadsläge 2023. 
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1. Sammanfattning 

Anslag 9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 

Uppräkning av att anslaget 9:1 med 5 mkr i syfte att stärka myndighetens kapacitet vad 

gäller kontroll och uppföljning av statsbidraget så att SST närmar sig de resurser som 

andra bidraggivande myndigheter har för att följa upp och kontrollera statsbidrag. 

Höjningen skulle även möjliggöra en satsning på att stärka myndighetens arbete vad 

gäller att stödja trossamfundens delaktighet i totalförsvar och krisberedskap och bättre 

kunna svara upp mot de kunskapsförväntningar som finns på SST från andra 

myndigheter och kommuner.  

 

Anslag 9:2 Stöd till trossamfund 

Uppräkning av anslaget med 25 mkr från år 2024 vilket skulle innebära att de 

extramedel som satsats på trossamfunden 2020 och 2021 återförs. Uppräkningen skulle 

möjliggöra ett organisationsbidrag som ligger på ungefär samma nivå per betjänad 

person som år 2015 (inklusive en kostnads- och prisuppräkning). Inflationen, inklusive 

höjda elkostnader samt att allt fler individer i Sverige söker sig till trossamfunden på 

grund av ekonomisk nöd, innebär att många trossamfund tvingas till svåra 

prioriteringar. Det ökade intresset för trossamfunden vad gäller krissamverkan och civilt 

försvar innebär även att trossamfundens resurser tas i anspråk i högre utsträckning av 

kommuner och andra myndigheter. En ökning av anslag 9:2 skulle även kunna leda till 

en förstärkning av den muslimska andliga vården.   

 

 

2. Bakgrund 

Som underlag till budgetunderlaget hänvisas till myndighetens årsredovisning för 2022, samt 

uppgifter om antalet betjänade inom trossamfunden (bilaga). 

 

3. Inledning 

Trossamfundens roll i- och betydelse för samhället har fortsatt att öka under senare år. 

Coronapandemin har synliggjort trossamfundens betydelse i tider av kris och oro. Kommuner 

och myndigheter har i allt större utsträckning fått upp ögonen för vilken viktig resurs 

trossamfunden är, vilket innebär att förväntningarna på såväl trossamfunden som myndigheten 
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fortsätter att öka. Även samhällskriserna runt koranbränningar och LVU har inneburit att 

kommuner i betydligt högre utsträckning söker sig till SST för att få stöd i krisberedskap och i 

att hantera allvarliga samhällsutmaningar.   

Myndighetens expertroll gällande trossamfund och krisberedskap har varit väldigt efterfrågad 

under 2022. Myndigheter och kommuners efterfrågan på SST:s särskilda kompetens och 

kunskap kommer att öka under 2023. Kommuner som känner till myndighetens arbete söker 

regelbundet stöd hos SST i en rad olika ärenden. Antalet myndigheter och kommuner som 

söker stöd hos SST fortsätter att öka i accelererande utsträckning. Många av de kommuner som 

söker myndighetens expertis har vi dock inte möjlighet att hjälpa på grund av begränsade 

resurser. Eftersom efterfrågan överstiger myndighetens kapacitet har arbetet framför allt varit 

efterfrågestyrt. 

Staten höjde temporärt bidragen till trossamfunden 2020 och 2021 för att kompensera 

inkomstbortfall på grund av pandemin. Ökning var efterlängtad och det extra tillskottet innebar 

att många av trossamfunden kunde ta ett särskilt stort ansvar under pågående kris. Antalet 

betjänande fortsätter att öka i antal. Det innebär att det extra bidraget utgör en mindre ökning 

av statsbidraget i relation till antalet betjänade.  

Under åren 2022 och 2023 var det extra anslaget borttaget vilket därmed innebär att det reella 

bidraget till merparten trossamfund sjunkit till lägre nivåer än innan pandemin. Under 2023 har 

myndigheten därför prioriterat organisationsbidragen framför att utlysa projektbidrag i form av 

lokal- och etableringsbidrag. 

För att möta de ökade förväntningarna på myndigheten har SST under 2022 satsat på att 

effektivisera det interna arbetet. Ett led i detta är att i högre grad digitalisera verksamheten. En 

digitalisering av hanteringen av bidrag har inletts under 2022 och denna strävan kommer att 

fortsätta under 2023. Utvecklingen uppskattas kosta cirka 2,5 mkr och innebär en ökning av 

årliga kostnader om cirka 500 tkr. Myndigheten är medveten att detta innebär en stor kostnad 

men påpekar att den samtidigt utgör en viktig investering för en säker och effektiv förvaltning. 

SST ämnar under budgetåret att göra en större översyn av hanteringen av statsbidrag. 

Regeringen har aviserat att den avser att lägga förslag om ett förändrat regelverk för stöd till 

trossamfund. Även utan en ny lag anser myndigheten att en översyn av handläggning, 

uppföljning och kontroll av statsbidragen bör göras och att ambitionsnivån bör höjas markant. 

SST har noterat att myndigheten har betydligt mindre resurser till detta jämfört med likvärdiga 

bidragsgivande myndigheter vilket i sig torde motivera en ökning av anslaget så att SST i större 

utsträckning kan möte förväntningar som finns på uppföljning och kontroll av statsbidrag.  
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4. Allmänt 

Myndighetens verksamhet baseras på Lag om stöd till trossamfund, SFS 1999:932, Förordning 

om statsbidrag till trossamfund, SFS 1999:974 (med senare ändringar) och Förordning med 

instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund, SFS 2017:104. 

Regeringen framhåller religionens positiva roll och betydelse i proposition 1998/99:124 Staten 

och trossamfunden – stöd, medverkan inom totalförsvaret m.m.: ”Trossamfund är generellt sett 

samhällsnyttiga organisationer som medverkar i den ständigt pågående normbildningsprocessen 

och denna process är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 

som vårt samhälle vilar på.” (sid. 60). 

I förordning om statsbidrag till trossamfund finns 21 trossamfund och 2 samverkansorgan som 
är berättigade till statsbidrag uppräknade. Myndigheten har fördelat statsbidrag till 46 
trossamfund med över 901 000 (2019) bidragsgrundande personer, inklusive de danska-, norska- 
och isländska kyrkorna. Samverkansorganet Islamiska Samarbetsrådet (ISR) representerar 7 
riksorganisationer (år 2022 har ett trossamfund har uteslutits ur ISR). I samverkansorganet 
Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER) ingår 17 trossamfund.  

Av knappt 2 800 församlingar har 1217 (år 2020 var det 960) fått del av organisationsbidrag år 
2021. Ytterligare 22 församlingar (år 2020 var det 43 församlingar) tog under året emot 
etableringsbidrag för nystartad församling eller trossamfund.  

 

 

5. Anslag 9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund 

 

5.1 Kansli 

 

Myndighetens kansli är förlagt till Ekumeniska centret vid Alviks Torg i Bromma. Närheten till 

de olika organ som sysslar med frågor gemensamma för flera trossamfund ger stimulerande 

kontakter, bra möjligheter till informationsutbyte och goda förutsättningar för samordning av 

vissa av myndighetens funktioner.  

Sammantaget har SST idag (februari 2023) 11 heltidstjänster fördelade på 12 personer (20 000 

timmar). Inkluderat i dessa tjänster är en tidsbegränsad tjänst som projektkoordinator för 

regeringsuppdraget gällande att motverka kvinnlig könsstympning, samt en 

deltidstidsbegränsad anställning som assistent. Utöver detta pågår nyrekrytering av handläggare 

för trossamfundsfrågor samt en kanslichef för att tillgodose myndighetens 

kompetensförsörjning och regeringsuppdrag.  Det är myndighetens intention att dessa personer 

ska vara i tjänst till juni 2023. 
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5.2 Krisberedskap 
 

Samhällskriser under de senaste åren har inneburit att trossamfunden som en naturlig del av 

civilsamhället i betydligt större utsträckning framträtt som viktiga aktörer för det demokratiska 

samhällets resiliens. I påverkankampanjer rörande LVU, koranbränningar eller 

flyktingmottagande framkommer det tydligt att kommuner och myndigheter behöver arbeta 

tillsammans med trossamfund för att kunna lösa kriserna. Trossamfunden tog ett stort ansvar 

under pandemin för att hjälpa svaga och utsatta personer, informera sina medlemmar om nya 

rekommendationer samt fungera som en samtalspart med statliga myndigheter och kommuner 

om hur rekommendationerna tas emot i olika befolkningsgrupper. Bland annat har SST varit 

behjälpliga att samordna kontakter mellan trossamfund och mobila vaccinationsbussar som har 

kunnat erbjuda vaccinering utanför gudstjänstlokaler. 

Utvecklingen att i större utsträckning involvera trossamfunden i krisberedskapsarbetet startade 

redan på 1990-talet. Utvecklingen har också gått från att rusta och förbereda sig inför kriser och 

katastrofer till att även förebygga och förhindra att kriser och katastrofer uppstår. Under de 

senaste åren har dock utvecklingen accelererat. 

Flera olika händelser som drabbar och har drabbat Sverige under de senaste åren visar på 

komplexiteteten och variationen av kultur och religion i samtiden. Uttryckssätt och 

kontaktvägar skapar ett större behov av kunskap i det offentliga. SST:s kompetens behövs i allt 

större utsträckning för att långsiktigt bygga upp förtroende och samarbete mellan 

kommuner/myndigheter och trossamfunden samt att ge stöd när akuta kriser dyker upp i ett 

pluralistiskt och mångkulturellt Sverige.   

Trossamfunden är en aktiv part i värnandet av demokratin. Med hjälp av SST:s olika 

regeringsuppdrag har de sedan flera år t rustas och bearbetas för mer aktiv roll i samverkan med 

kommuner och myndigheter. Utmaningen är att med långsiktighet och förtroende skapa 

relationer mellan trossamfund, myndigheter och kommuner. Detta arbete intensifierades under 

pandemin och har legat till grund för det goda arbete som gjorts i efterföljande 

samhällsutmaningar 

För att i högre utsträckning kunna bistå operativt och förebyggande behövs utökade resurser på 

SST. Lokala satsningar behöver processtöd för att snabbt kunna bli pedagogiska exempel och 

rådgivare till andra. Ett stort antal kommuner har kontaktat SST för att få stöd och utbildning. 

Myndigheten har inte kunnat tillmötesgå i närheten av alla. Utan att ytterligare resurser tillförs 

för utökad bemanning kommer SST även framgent behöva bortprioritera delar av ett proaktivt 

arbete som i ökad utsträckning efterfrågas. 

De två huvudhandläggarna för krissamordning reser under ett normalår ca 7000 mil i sina 

uppdrag för att nå ut med stöd och utbildning. I dessa resor ingår även betydande insatser som 

myndigheten bidrar med i statens samlade arbete mot våldsbejakande extremism. Dessa insatser 

innebär vistelser i miljöer där risk för hot och våld finns i högre grad vilket myndighetens 
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handläggare fått erfara i form av vandalisering av fordon och hot mot person i syfte att vålla svår 

skada och förhindra myndighetens insatser mot våldsbejakande extremism.  Mot bakgrund av 

detta kan myndigheten inte låta handläggarna i fråga köra sina egna fordon vilket innebär ökade 

kostnader i form av hyrbilar.   

Myndighetens ambition är att arbeta mer proaktivt. I dagsläget är arbetet inom krisberedskap 

framför allt efterfrågestyrt då myndigheten reagerar på förfrågningar från kommuner och 

myndigheter. SST ser att på sikt kan detta arbete effektiviseras genom att i ökad utsträckning 

arbeta med att tillföra kommuner och myndigheter kunskap och verktyg för att arbeta proaktivt 

med trossamfunden i krisberedskapsfrågor. 

Myndigheten har under senare år utarbetat en modell för att ge kommuner metod- och 

ledningsstöd under en begränsad tid så att de i framöver får ett fungerande samarbete med 

trossamfunden i krisberedskap och totalförsvarsfrågor. Ett ökat förvaltningsbidrag skulle bidra 

till att i större utsträckning hjälpa fler kommuner att samarbeta proaktivt med trossamfunden så 

att de senare kan agera med ett begränsat stöd från SST under eventuell och pågående kris. 

 

 

5.3 Kommunikation och kunskapsuppdrag 

 

Myndigheten SST beställde under 2020 en översyn av myndighetens kommunikationsarbete. I 

översynen konstateras att myndigheten besitter stor kunskap och att de som får del av 

kunskapen är i behov av den... Det konstateras i rapporten från 2020 att verksamheten i stor 

utsträckning är av kommunikativ karaktär. Myndigheten är förmedlare av kunskap, bygger 

relationer och initierar dialog. Denna kommunikation sker dock omedvetet.   Arbetet med att 

nå de kommunikativa målen och implementerandet av övergripande strategier inleddes 2022 

med anställandet av handläggare för kommunikation och kunskap. 

Myndigheten har idag ett nära samarbete med flera svenska forskningsinstitut och publicerar 

årligen ett flertal vetenskapliga rapporter av hög kvalitet Här vill myndigheten anföra de 

policyrekommendationer som slås fast i en rapport från Delegationen för migrationsstudier (Ju 

2013:17). I rapporten Migration, religion och integration, Delmi kunskapsöversikt 2023:2, menar 

man att SST bör fortsatt agera stödfunktion för religiösa samfund. Vidare föreslår man att 

kunskapsspridning till samhällets gagn sker via myndigheten i samverkan med akademin. För 

att kunna genomföra det föreslår Delmi att STT ska skapa en forskningsenhet eller en funktion 

med ansvar för forskningsfrågor (s. 69–70). Ett ökat budgetanslag ger myndigheten utrymme att 

påbörja en sådan process. Bland annat behöver man se över den kunskap som behövs för att 

utvärdera både myndighetens och trossamfundens effektivitet, exempelvis genom att bygga ut 

sin statistikdatabas. Vidare ser myndigheten ett behov att integrera kunskap och myndighetens 

externa kommunikation genom att tydligare målgruppsanpassa insatserna.  
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5.4 Handläggning, förvaltning- och juridisk kompetens 

 

Regeringen har aviserat att den kommer presentera ett nytt regelverk för bidrag till 

trossamfunden. Det finns det skäl till att utveckla handläggning, kontroll och uppföljning 

av statsbidragen till trossamfunden. Arbetet med att skapa nya rutiner kring handläggning 

har redan påbörjats kommer att behöva fortsätta att utvecklas.  

Det är tydligt att SST har betydligt mindre resurser för att hantera bidragen jämfört med andra 

myndigheter som ger bidrag till det civila samhället. För att kunna möte berättigande 

förväntningar på hanteringen av bidragen behövs ytterligare förstärkning av kansliet. 

Som ett led i ambitionen att redan nu stärka upp tillsynen har myndigheten i större 

utsträckning än tidigare krävt att trossamfunden visar att de lever upp till krav på att de lever 

upp grundläggande värderingar.  Det är troligt att denna typ av processer kommer bli vanligare 

framöver då kraven på trossamfunden blir större och tillsynen skarpare. 

Myndigheten har hög expertis inom sitt verksamhetsområde. Den allmänna 

förvaltningskunskapen och kunskapen om statlig styrning bör dock utvecklas ytterligare. Under 

2021 anställdes myndighetetens första jurist. Myndigheten har under många år prioriterat att 

bygga upp en kunskap om trossamfund, och nya uppdrag har inneburit att verksamheten blivit 

mer komplex. Som framgår myndighetens årsredovisning planeras en större satsning på det 

interna arbetet för att skapa tydligare mål och en mer ändamålsenlig uppföljning. Den interna 

styrningen kommer dock att kräva ytterligare resurser framöver. Vidare kompetensutvecklar 

myndigheten sin personal kontinuerligt och systematiskt, men ser även här att befintlig personal 

i högre grad kan vidareutbildas inom en rad områden vilket på sikt gör arbetet än mer 

rättssäkert och än mer effektivt. 

Under 2023 behövs ytterligare förstärkning av handläggarkapaciteten på myndigheten och 

rekrytering av fler handläggare pågår. Därtill sker även en rekrytering av en kanslichef som skall 

avlasta direktören samt leda den administrativa delen av myndigheten. Även med 

nyrekryteringar är det tydligt att SST inte fullt ut kommer att kunna möta samtliga ökade 

förväntningar på myndigheten.   

Regeringen har aviserat att proposition ska läggas till Riksdagen om ett förändrat regelverk för 

statens stöd till trossamfund som bland annat innehåller förstärkta demokratikriterier. En sådan 

förändring kommer med stor sannolikhet betyda att mycket kraft likt verksamhetsåret 2022 

kommer behöva läggas på att dels pröva alla trossamfund igen, dels förklara det nya regelverket 

för trossamfunden. Utöver detta kommer även myndigheten behöva ta fram nya 

tillämpningsföreskrifter för statsbidraget. Händelsevis kommer ett nytt bidragssystem innebära 

att antalet statsbidragsberättigade trossamfund blir betydligt fler, så kommer fler handläggare 

behövas permanent. 
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5.5 Digitalisering 

 

 

I syfte att effektivisera handläggningsprocessen för ansökningar om statsbidrag och för att 

underlätta för trossamfund och församlingar att söka stöd av SST har myndigheten påbörjat ett 

arbete för att digitalisera hela ansökningsprocessen ansökningarna om statsbidrag. Idag söker 

trossamfunden bidrag genom att skicka in ansökningar och bilagor på papper. Merparten av 

andra myndigheter som ger bidrag till det civila samhället har digitaliserade 

ansökningsförfaranden vilket har visat sig vara till gagn för myndigheterna handläggning samt 

gjort det enklare för det civila samhällets aktörer att söka stöd hos staten. 

SST tog 2022 fram en förstudie som syftar till att ta fram ett upphandlingsunderlag för en sådan 

digitalisering. Rapporten visade att myndigheten kommer behöva göra förändringar i stora delar 

av myndighetens digitala miljö, vilket bland annat kommer att innebära att SST kommer att 

behöva se över hemsidan, diariesystemet och ärendehanteringssystemet. Under 2022 

upphandlades även ett nytt ärendehanteringssystem som ska möjliggöra en digitalisering av 

hanteringen av statsbidrag. Kostnaden för digitaliseringen av hanteringen av statsbidragen 

hamnar på ungefär 3 mkr. IT-system ses som immateriell anläggningstillgång och investeringar i 

IT-system kan skrivas av på fem år.  

Finansieringen av inköp av nya system ser lite olika ut hos olika myndigheter. Vissa 

myndigheter har möjlighet att ta hela kostnaden över förvaltningsanslaget, alternativt blir 

tilldelade särskilda medel för det medan andra myndigheter lånar medel för att bekosta 

inköpen. För en liten myndighet som SST finns inte möjligheten att ta kostnaden över 

förvaltningsanslaget utan SST har behövt finansiera investeringen till stor del via lån. Kostanden 

för utveckling, avskrivningar och räntor för digitalisering blir cirka 1 mkr det närmsta året och 

500 tkr per år framöver. 

 

 

5.6 Sammanfattning anslag 9:1 

 

Sammanfattningsvis förslås att anslag 9:1, Myndigheten för stöd till trossamfund, 

tillförs ytterligare 5 mkr i syfte att stärka myndighetens kapacitet vad gäller kontroll 

och uppföljning av statsbidraget så att SST närmar sig de resurser som andra 

bidraggivande myndigheter har för att följa upp och kontrollera statsbidrag. 

Höjningen skulle även möjliggöra en satsning på att stärka myndighetens arbete vad 

gäller att stödja trossamfundens delaktighet i totalförsvar och krisberedskap och 

bättre kunna svara upp mot de kunskapsförväntningar som finns på SST från andra 

myndigheter och kommuner.  
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6. Anslag 9:2 Stöd till trossamfund 

Bidrag till trossamfund kan utgå i form av Organisationsbidrag, Verksamhetsbidrag och 

Projektbidrag. 

Organisationsbidrag kan beviljas trossamfund och lokala församlingar för att de skall kunna 
bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet. Centralt i verksamheten är 
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. Den större delen av statsbidraget skall utgöras av 
organisationsbidrag. (Sid. 68 i propositionen Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom 
totalförsvaret m.m. 1998/99:124) 

Verksamhetsbidrag beviljas för sådana verksamheter som trossamfunden bedriver och som staten 

har ett särskilt intresse av att stödja. De två områden som nämns i förordningen om statsbidrag 

till trossamfund är viss teologisk utbildning och andlig vård inom sjukvården. 

Projektbidrag kan beviljas som lokalbidrag, etableringsbidrag och särskilt utbildningsbidrag. 

Det totala anslaget som SST har att fördela till trossamfunden har från år 2018 till 2023 

uppgått till  

 

År    2019    2020    2021 2022 2023 

Belopp 

(tusen kr) 

 

 81 919 

 

106 919 

  

 

106 919 

 

80 756 

 

81 919 

 

Åren 2020 och 2021 tillfördes 25 mkr för att kompensera för trossamfundens minskade 

intäkter i samband med pandemin. Dessa extramedel har framför allt fördelats som 

organisationsbidrag vilket inneburit att trossamfunden kunnat ta ett större ansvar i 

samband med krisen än vad de skulle haft möjlighet till annars.   

År 2023 fördelade myndigheten statsbidrag till trossamfunden på följande vis:  

Organisationsbidrag  68 896 002 kr (varav 1 937 000 kr som uppbördshjälp) 

Verksamhetsbidrag                  10 900 000 kr   

Projektbidrag    2 122 998 kr   

För år att hålla upp nivån på organisationsbidragen har myndigheten valt att inte fördela 

lokalbidrag eller anpassningsbidrag 2023. Motivet till att prioritera organisationsbidrag f är att 

trossamfunden fått ökade kostnader på grund av bland annat inflation och ökade kostnader för 

sociala insatser särskilt i samband med flyktingmottagande rörande personer från Ukraina. 
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6.1 Organisationsbidrag 

 

För trossamfunden och deras församlingar är det av vikt att kunna påräkna ett grundläggande 

stöd för finansiering av löpande kostnader vilket organisationsbidraget möjliggör. 

Fördelningsprinciperna för bidraget har utformats så att bidraget skall medverka till att ge en 

långsiktighet och stabilitet i församlingarnas verksamhet.  

Under de senaste åren har ett nytt mönster framträtt bland trossamfunden. Även om 

medlemsantalet i stort sett är stabilt grundar många samfund, främst i Sverige nyetablerade, som 

finns i storstadsområdena nya församlingar ute i landet samtidigt som de lite äldre etablerade 

samfunden står inför nya utmaningar när det gäller strukturer och samverkan. Man kan dock 

också utläsa att de långetablerade frikyrkorna mer och mer börjar etablera församlingar där 

merparten av medlemmar och regelbundna deltagare är nyanlända i Sverige, och i de sedan 

länge etablerade församlingarna kan man mer ofta se hur lokal verksamhet etablerar grupper 

och aktiviteter speciellt för i det geografiska området sent ankomna etniska och språkliga 

grupper. Båda dessa mönster kräver en långsiktighet i det nya man bygger upp för att möta 

människors behov och finnas på platser dit människor mer eller mindre frivilligt flyttar. Därtill 

har flera samfund nu efter flera år i Sverige nått en sådan stabilitet och livskraft att de blivit 

statsbidragsberättigade genom regeringsbeslut eller genom medlemskap i något av 

samverkansorganen som nämns i förordningen.  

I den utredning som Ulf Bjereld lämnade till Regeringen år 2018 läggs många nya förslag för att 

rätten att söka om att bli statsbidragsberättigat trossamfund ska förnyas och stämma bättre med 

samtiden. Två av förslagen är att sänka kravet på antalet medlemmar från 3 000 personer till 

1 000 personer, samt att ett trossamfund inte längre nödvändigtvis måste ha en viss spridning 

över landet. Utöver dessa två kommer en sådan förändring, skulle den komma att genomföras 

under nuvarande mandatperiod, medföra an helt annan bild av behovet av medel för 

organisationsbidrag.  

Flera samfund som inte än har sökt hos regeringen att bli statsbidragsberättigade står i kontakt 

med SST och en del kommer med stor sannolikhet att ansöka. Utöver att detta innebär en ökad 

arbetsinsats för kansliet när det gäller att administrera fler statsbidragsmottagare innebär det 

samtidigt att organisationsbidraget till enskilda trossamfund sjunker då fler skall dela på kakan 

om inte bidraget höjs.  

SST anser att det är av största vikt att organisationsbidraget utvecklas positivt. Utöver de 

nya mönster och behov som nämnts ovan är det organisationsbidraget som ger trossamfunden 

den största möjligheten att långsiktigt planera och prioritera sin verksamhet. Utan den tillfälliga 

förstärkningen med 24,8 mkr skulle statsbidraget per betjänad år 2021 legat på 69,56 kr. År 2022 

blir det en sänkning av bidraget per betjänad till 66,56 kr vilket betyder att bidraget per betjänad 

hamnar nära 2014 års nivå, en betydande sänkning jämfört med 2019 då bidraget låg på 70,16 

kr. 2023 är bidraget per betjänade något högre på grund av att SST valt att inte fördela bidrag 

som etableringsbidrag och lokalbidrag förutom vissa anpassningsbidrag. 

 



14 

 

 

Bidragsutvecklingen för organisationsbidraget har varit följande: 

 

År 

Fördelat till 

trossamfund och 

församlingar som 

organisationsbidrag 

Antal 

betjänade 

som fått 

del av 

bidraget* 

Bidrag 

per 

betjänad 

i kronor 

2012 1  49 340  749 271 65,18 

2013 1 49 357  757 831 65,12 

2014 1 49 407  749 865 66,07 

2015 1 57 162  735 088 75,67 

2016 1 56 742  761 584 74,51 

2017 56 923  792 904 71,53 

2018 2  57 769  819 443 70,30 

2019 3 59 269  844 406 70,16 

2020 4 85 069  865 721 98,26 

2021 5 82 079  899 166 91,28 

2022 62 961  882 405 68,33 

2023 68 896  892 296 77,21 

 

 

1 500 tkr har också årligen utbetalats till de nordiska kyrkorna. Från och med 2017 behandlas de nordiska 

kyrkorna på samma sätt som övriga 
2 1 mkr intecknades från anslagsbehållningen för att sänkningen per betjänad inte skulle bli för stor. 
3 För att behålla ungefärligt samma nivå på bidrag per betjänad har lokalbidraget reducerats med 1,5 mkr från 

tidigare år och flyttats till organisationsbidraget. 
4 För att behålla ungefär samma nivå av organisationsbidrag per betjänad har lokalbidraget minskats ytterligare 

från föregående år, vilket inte gjorde det möjligt att utlysa lokalbidrag år 2020 utan endast betala ut utestående 

åtaganden från tidigare samt bidrag för anpassning för personer med funktionsnedsättning. Hösten 2020 

förstärkte Regeringen anslag 9.2 med 25 mkr för att kunna ge en viss kompensation för inkomstbortfall under 

Covid-19 pandemin. Av dessa anslogs 24,8 mkr som organisationsbidrag. 
5 Också år 2021 förstärktes anslag 9.2 med 25 mkr för att kunna ge en viss kompensation för inkomstbortfall 

under Covid-19 pandemin. Av dessa anslogs 24,8 mkr som organisationsbidrag. Ytterligare 3 nya 

statsbidragsberättigade trossamfund bidrar med ytterligare drygt 28 100 betjänade som ska ha del av 

organisationsbidraget. För att den kompensation som Regeringen anslagit ska kunna bli till hjälp, och inte till 

för utjämning, reduceras inte basen för organisationsbidraget markant utan myndigheten avvaktar med att 

utlysa bidrag för byggnation, köp och genomgripande upprustning till halvårsskiftet då utfallet av kostnader för 

beviljade ansökningar om lokalbidrag för året för anpassning av lokaler för personer med funktionsnedsättning 

är tydligare. 
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Vissa trossamfund har hjälp av staten med uppbörd av avgifter. Kostnaden för detta har 

reducerat statsbidragen. För att få en bättre jämförelse mellan åren har kostnadsreducering inte 

skett i ovanstående tabell. 

I utredningen som ligger till grund för den aviserade förändringen av statsbidrag till 

trossamfund framgår att antalet medlemmar som krävs för att få statsbidrag ska sänkas från 1000 

till 3000. Det skulle med stor sannolikhet betyda att betydligt fler trossamfund kommer vara 

bidragsberättigade jämfört med idag det är därför troligt att flera trossamfund kommer att 

tillkomma om en sådan sänkning av kravet på antalet medlemmar. Detta skulle innebära att 

bidraget per betjänad skulle sjunka ytterligare. 

 

6.1 Verksamhetsbidrag 

 

6.2.1 Bidrag till teologisk utbildning vid angivna högskolor/seminarier 

 

Verksamhetsbidrag får beviljas för teologisk utbildning vid de i förordningen uppräknade 

teologiska högskolorna/seminarierna.  

Den utbildning vid de teologiska högskolorna som finansieras genom andra former av statligt 

stöd har ej legat till grund för bidraget från SST. Från höstterminen 2019 gavs ingen 

statsbidragsberättigad utbildning på Prästseminariet i Stockholms katolska stift. 

För 2020 har myndigheten fördelat 800 tkr till de teologiska högskolorna och seminarierna. 

Under 2017 utvärderades fördelningsprinciperna för detta bidrag till teologisk utbildning i 

dialog med berörda utbildningsinstitutioner. Inget behov av att ändra fördelningsprincipen 

framkom. På grund av den kommande lagändringen har schablonfördelningen förlängts för att 

också gälla år 2023. En utvärdering av fördelningsprinciperna kommer att göras under 2023. 

 

 

6.2.2 Bidrag till andlig vård inom sjukvården 

 

Med andlig vård inom sjukvården avses arbetet som trossamfunden utför på sjukhusen genom 

särskilda tjänster till stöd för patienter, närstående och personal. Det är inte att likställa med de 

besök som trossamfunden/församlingarna gör till egna medlemmar i händelse av 

sjukhusvistelse. Det sistnämnda uppfattas som medlemsvård och omfattas inte av bidragen till 

andlig vård inom sjukvården. En grundläggande utgångspunkt för sjukvården är att: ”Vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet…” (Hälso- 

och sjukvårdslagen 2017:30 kap. 3 §1). Det innebär att bland annat en betoning på att en god 

vård ska utgå från individens hela situation, vilket även innefattar hänsynstagande till individens 



16 

 

 

existentiella och andliga behov. Flera regioner tydliggör vikten av andlig vård inom sjukvården 

genom särskilda överenskommelser eller riktlinjer.  

Verksamhetsbidraget för andlig vård inom sjukvården utgår till bidragsberättigade trossamfund 

med tjänster för andlig vård inom sjukvården och till utbildning av medarbetare inom den 

andliga vården i sjukvården.  

Bidrag utgår till sjukhuspastorer/präster/diakoner, ordenssystrar, sjukhusimamer, samt 

muslimska och buddhistiska sjukhuskoordinatörer. Tjänsterna inom den andliga vården 

förutsätter betydande egeninsatser från församlingarna. För den kristna delen innebär det som 

regel att lokala församlingar står för cirka 60–70 % av kostnaderna för tjänsterna med hjälp av 

insamlade medel. Trossamfund som har så kallade koordinatörstjänster, bidrar med egeninsats 

genom de ideella insatser som görs av personer från församlingarna som finns på särskilda 

kontaktlistor och som kallas in till sjukhusen vid behov. Det bör noteras i detta sammanhang att 

insatserna vid sjukhusen i huvudsak riktar sig till personer eller utgörs av uppdrag som inte har 

en direkt koppling till den egna församlingens eller trossamfundets verksamhet. Den andliga 

vården i sjukvården är en tjänst som församlingarna bidrar med in i samhället. Det innebär att 

egeninsatserna från församlingarna både är en stor utmaning ekonomiskt och personellt, som 

har sin grund i ett starkt engagemang för den andliga vården i svensk sjukvård. 

Under de senaste åren har det ordinarie bidraget till den andliga vården i sjukvården legat på 

samma nivå. År 2020 fördelades 10,1 mkr i ordinarie bidrag. Till den summan tillkom 200 tkr 

från de extra 25 mkr som staten tillfört med anledning av ekonomiskt bortfall på grund av 

pandemin. För några av arbetsgivarna för tjänster inom andlig vård var pandemin mycket 

kännbar ekonomiskt och möjligheten till ett litet extra bidrag var av stor betydelse. År 2021 

fördelades åter 10,1 mkr i ordinarie bidrag och 200 tkr i form av möjlighet till extra stöd mot 

bakgrund av pandemins påverkan. År 2022 är bidraget till den andliga vården åter 10,1 mkr.  

Att det ordinarie bidraget under flera år legat på samma nivå har en direkt inverkan på 

tjänsterna. Eftersom kostnaderna för tjänster stiger vartefter, har några arbetsgivare nödgats 

minska sysselsättningsgraderna för sina tjänster för att klara ekonomin. Samtidigt finns i stort 

sett inget utrymme för att tillskapa nya tjänster trots att behovet av ytterligare tjänster eller 

ökade sysselsättningsgrader uttrycks på flera håll.  Det gäller exempelvis Stockholm där det 

tydligt finns ett behov av utökning av tjänst i den muslimska delen av den andliga vården (i 

nuläget totalt en heltid) för att något bättre klara efterfrågan från de fem stora akutsjukhusen i 

området. På liknande sätt har det under flera år efterfrågats en utökning kopplad till Skånes 

Universitetssjukhus. I nuläget finns en sjukhusimam på halvtid med bas på sjukhuset i Malmö, 

som även får täcka upp behoven på Universitetssjukhuset i Lund. Den ortodoxa kristna delen är 

också i behov av ett ökat bidrag främst för att skapa en bättre struktur kring de små tjänster som 

i nuläget finns, bland annat med syftet att kvalitetssäkra dessa men även för att kunna öka 

sysselsättningsgraden på något håll där behoven är stora. 

Samtidigt är det tydligt att en ökning av bidragsmedlen till den andliga vården i sjukvården är 

nödvändig för att värna stabilitet för de befintliga tjänsterna. Majoriteten av tjänsterna har under 

de senare åren inte fått någon uppräkning alls av bidraget. Det skapar svårigheter bland annat 



17 

 

 

med tanke på avtalsenliga lönehöjningar. Att sysselsättningsgraden är stabil och inte minskas är 

bland annat avgörande för att beredskapen under kvällar och helger ska kunna upprätthållas. 

Det är av största betydelse eftersom det på en majoritet av sjukhus endast är personal inom den 

andliga vården inom sjukvården, av dem som arbetar med psykosocialt stöd på sjukhusen, som 

kan kallas in under kvällar och helger vid akuta lägen och vid olyckstillbud. 

Utbildningsinsatser för medarbetare inom den andliga vården i sjukvården fortsätter vara ett 

prioriterat område. Det ska ses som en viktig del för kvalitetssäkringen av denna verksamhet. 

Inom de muslimska och buddhistiska delarna av den andliga vården genomfördes under år 2021 

fördjupande utbildningar med syfte att utveckla kompetens och skapa modeller för framtida 

utbildningar. Det kommer att, under 2022, innebära en fortsatt hög total utbildningsbudget.  

Den kristna delen av den andliga vården i sjukvården som uppbär bidrag via Myndigheten 

innefattar cirka 55 medarbetare. Buddhisterna har två koordinatörer med en sysselsättningsgrad 

på vardera 40 %. Den muslimska delen innefattar sex sjukhusimamer på 35 – 50 % av heltid åtta 

koordinatörer på 15 – 25 % av heltid. 

För 2023 fördelas 10, 1 mkr som bidrag till andlig vård inom sjukvården.  

En uppräkning av bidraget är angeläget. Det motiveras av: 1. Att möjliggöra förstärkningen av 

den muslimska delen av den andliga vården i första hand i Stockholm respektive Malmö/Lund. 

2. Att säkerställa en fortsatt stabilitet kring tjänsterna mot bakgrund av ökade kostnader, men 

också för att stärka struktur och öka sysselsättningsgraden för en eller ett par av de ortodoxa 

kyrkornas tjänster. 3. En fortsatt prioritering av utbildningsinsatserna för medarbetarna samt att 

ge möjlighet till utvecklingen av utbildningsmodeller för den muslimska och den buddhistiska 

delen av den andliga vården i sjukvården. 

 

 

6.3 Projektbidrag 

 

6.3.1 Lokalbidrag 

 

Historik 

 

Kyrkobyggnadens betydelse har belysts i flera utredningar under 1990-talet. I 1993 års 

samlingslokalutrednings betänkande, Mycket Under Samma Tak, SOU 1994:32 som speciellt 

behandlar bidragen från SST, framhålls att behovet av gudstjänstlokaler är grundläggande för 

trossamfunden. I utredningen som till stor del fortfarande är aktuell betonas 

invandrarsamfundens behov av gudstjänstlokaler vid etablering på nya orter och vid 

konsolidering av församlingar, anpassning av gudstjänstlokaler till personer med 

funktionsnedsättning, samt frikyrkornas behov av genomgripande upprustning av sina 

gudstjänstlokaler. 
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År 2003 överlämnades utredningen Allmänna samlingslokaler – demokrati, kultur, utveckling, SOU 

2003:118 till regeringen. SST har därefter yttrat sig över utredningen och framhåller då bl.a. 

behovet av olika typer av samlingslokaler och statligt stöd till lokaler. Särskilt framhålls att 

stödet till trossamfundens lokaler bör utvecklas. 

Från och med år 2002 återinfördes ett statsbidrag till Svenska kyrkan för underhåll av 

kulturhistoriskt värdefull egendom. Något som inte gäller för andra trossamfund. Bidrag har 

tidigare lämnats ur den då statliga Kyrkofonden. 

I Regeringsskrivelsen 2017/18:246 ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för 

civilsamhället” skriver regeringen:  

”För regeringen är det viktigt att civilsamhället har förutsättningar att bedriva långsiktig 

verksamhet genom den infrastruktur som bl.a. de allmänna samlingslokalerna innebär. 

Genom att fördela stöd främjar regeringen tillgång till förenings- och samlingslokaler i 

alla delar av landet. Inte minst kan de aktiviteter och den gemenskap föreningslivet 

erbjuder bidra till att människor känner sig delaktiga i samhället såväl som i 

demokratin”. (sid 33) 

Myndigheten menar att detta har även giltighet för den del av civilsamhället som trossamfunden 

utgör. 

Den 16 juni 2011 presenterade regeringen ”En strategi för genomförandet av 

funktionshinderpolitiken 2011 – 2016”. Där framhålls att regeringen bland annat ska inrikta 

insatser på att  

”samhället skall utformas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning 

ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val” (sid 38) och ”för att de 

insatser som syftar till att ge människor med funktionsnedsättning stöd ska leda till full 

delaktighet i samhället måste arbetet präglas av att förbättra den fysiska tillgängligheten 

för människor” (sid 38). 

Denna inriktning och vilja som regeringen presenterar i strategin bör rimligen innebära en 

förstärkning av bidraget för anpassning av gudstjänstlokaler till personer med 

funktionsnedsättning. Nya lösningar angående anpassning har kommit under de senare åren, 

dock oftast kostsamma. 

 

Lokalbidraget i dag 

 

Lokalbidrag får enligt förordningen beviljas för att skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp, 

bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, anpassa församlingens lokaler till personer med 

funktionsnedsättning. 

Anslaget för lokalbidrag beskars kraftigt 1997 till storleksordningen 2 miljoner kr. Riksdagen 

framhöll då att det var en tillfällig sänkning av bidraget. SST beslutade i den situationen att 

endast utlysa bidrag till anpassning av gudstjänstlokaler till personer med funktionsnedsättning.  
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I budgetpropositionen för 2013 återinfördes ett lokalbidrag på 1997 års nivå, alltså en höjning 

med 10 miljoner kr. I år 2014 budgetproposition fanns en extra satsning på lokalbidrag med 1,5 

mkr vilket gjorde den sammanlagda summan för 2014 blev 13,5 mkr att fördela. År 2015 fanns 

ett lokalbidrag på 23 mkr varav 10 mkr var öronmärkta för säkerhetshöjande åtgärder. Av dessa 

fick högst 700 tkr användas till utbildningsinsatser rörande säkerhet. För 2016 var summan 8 

mkr för säkerhetshöjande åtgärder, inkl. 700 tkr för utbildningsinsatser rörande säkerhet. År 

2018 drogs projektbidraget ned med 10 mkr i och med att bidrag till säkerhetshöjande åtgärder 

kom att under året förflyttas till annan myndighet och fick en förordning som var mer 

inkluderande än vad som hittills varit möjligt. Dock försenades denna nyordning gällande 

bidrag till säkerhetshöjande åtgärder till att träda i kraft 1 oktober 2018 vilket gjorde att SST 

fram till dess fick administrera detta bidrag även då det inte längre låg hos myndigheten. 

Vid ansökningstidens slut år 2019 hade 29 ansökningar om lokalbidrag, till ett projektvärde i 

närheten av 76 mkr kommit in. Detta är i sig mer än en halvering av projektsumman år 2018 

men visar inte på en sänkning av åtaganden hos församlingar som är i stånd att bygga eller köpa 

församlingslokaler utan en konsekvens av de ändrade tillämpningsföreskrifter som myndigheten 

började tillämpa år 2019.  

I tillämpningsföreskrifterna finns den prioriteringsordning som myndigheten tillämpar: 

Principer för prioritering av bidragsansökningar gällande lokalbidrag samt bidrag för anpassning 

av lokaler för personer med funktionsnedsättning. Följande prioriteringsordning kommer att 

tillämpas: 

• Anpassningsbidrag ska alltid prioriteras. 

• Bidrag till genomgripande upprustning av permanenta församlingslokaler 

ska prioriteras före bidrag till nybyggnation eller nyförvärv. Totala 

projektsumman får inte överskrida 5 miljoner kronor. 

• Bidrag till projekt överskridande en totalsumma av 5 miljoner kronor eller 

mer ska principiellt inte beaktas. I exceptionella fall, och fall där summan 

marginellt överstiger 5 miljoner kronor, ska ansökan först diskuteras med 

myndighetschefen eller den myndighetschefen hänvisar till. 

• Bidrag till projekt för upprustning eller nyförvärv av sommargårdar kan ej 

beviljas. 

• Om nödvändigt kommer samfund med få eller inga egna lokaler att 

prioriteras. 

 

Detta gör att inga projekt över totalt 5 mkr beviljas. I praktiken är försämringen enligt ovan ett 

stopp för församlingar att få ett lokalbidrag. Det finns nästan inte brukliga fastigheter att 

införskaffa någonstans i Sverige för 5 mkr eller mindre. Man skulle kunna ha fortsatt att låta 

ansökningar för projekt för större summor, men med den varje år reducerade bidragsdel som 

har kunnat anslås för lokalbidrag så blir det vanligtvis endast ett symboliskt, och inte 

funktionellt bidrag, som skulle kunna ges. Man måste också ta i beräkning att även sådant 

bidrag gör att någon annan, ännu mindre bemedlad församling, kommer att få ett ännu lägre, 

eller inget bidrag alls. Bidraget är alltså inte längre funktionellt och det ökande antalet betjänade 
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som måste få del av Organisationsbidraget i första hand, gör att i år, 2020, fanns inte medel att 

utlysa lokalbidrag. Myndigheten har därför beslutat att endast utlysa anpassningsbidrag under 

2023. 

 

 

6.3.2 Etableringsbidrag 

 

Projektbidrag för etablering kan lämnas till ett trossamfund eller en församling som 

huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare. 

För år 2020 inkom 65 ansökningar om etableringsbidrag varav 38 stycken beviljades bidrag, 8 
stycken har bordlagts för vidare beredning och 11 stycken getts avslag. För år 2020 har 1, 25 mkr 
reserverats för ändamålet. Storleken för bidraget år 2020 blir det samma som föregående år, 
alltså 25 tkr per ansökan, så att så många som möjligt skall kunna få del av det. Totala beloppet 
för året är därmed 250 tkr lägre än för år 2019 vilket är ytterligare en konsekvens för att 
Organisationsbidraget inte ska bli för litet per betjänad, som redovisats tidigare här. 
Storleken för bidraget år 2021 var det samma som föregående år, alltså 25 tkr per ansökan, så att 
så många som möjligt skall kunna få del av det. Det inkom 28 ansökningar om 
etableringsbidrag 2021, varav 22 beviljades. År 2022 inkom endast 19 ansökningar varav 16 
beviljades. Myndigheten har beslutat att för år 2023 inte fördela några etableringsbidrag och i 
stället prioritera organisationsbidragen. 

 

 

6.4 Sammanfattning anslag 9:2 

 

Från år 2024 föreslås en uppräkning av anslaget med 25 mkr från vilket skulle 

innebära att de extramedel som satsats på trossamfunden 2020 och 2021 återförs. 

Uppräkningen skulle möjliggöra ett organisationsbidrag som ligger på ungefär 

samma nivå per betjänad person som år 2015 (inklusive en kostnads- och 

prisuppräkning). Inflationen, inklusive höjda elkostnader samt att allt fler individer i 

Sverige söker sig till trossamfunden på grund av ekonomisk nöd, innebär att många 

trossamfund tvingas till svåra prioriteringar. Det ökade intresset för trossamfunden 

vad gäller krissamverkan och civilt försvar innebär även att trossamfundens resurser 

tas i anspråk i högre utsträckning av kommuner och andra myndigheter. En ökning 

av anslag 9:2 skulle även kunna leda till en förstärkning av den muslimska andliga 

vården. 
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7. Investeringar och räntekontokredit 

 

Verksamhetsinvesteringar 

 

Verksamhetsinvesteringar 2022 
Utfall 

2023 
Prognos 

2024 
Beräknat 

2025 
Beräknat 

2026 
Beräknat 

Datasystem, rättigheter 
m.m. 

  519  1 500 0 0 0 

Maskiner, inventarier och 
installationer m.m. 

 
0 0 0 0 

Byggnader, mark och annan 
fast egendom 

     

Övriga 
verksamhetsinvesteringar 

     

Summa 
verksamhetsinvesteringar 

519 1 500 0 0 0 

      

Finansiering 
     

Lån i Riksgäldskontoret (2 
kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordnin
gen) 

   519 1500 0 0 0 

Bidrag (2 kap. 3 § 
kapitalförsörjningsförordnin
gen) 

     

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordnin
gen) 

     

Summa finansiering 519        1500 0 0 0 
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Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar 

 

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringa
r 

2022 
Utfall 

2023 
Progno

s 

2024 
Beräknat 

2025 
Beräknat 

2026 
Beräknat 

IB lån i Riksgäldskontoret            0 503 1817 1413 1010 

Nyupplåning (+) 503 1516 0 
  

Amorteringar (-) 0 202 404 404 404 

UB lån i 
Riksgäldskontoret 

503 1817 1413 1010 606 

      

Beslutad/föreslagen 
låneram 

1700 4000 4 000 4 000 4 000 

      

Ränteutgifter 0 46 65 48 32 

Summa amorteringar 
och ränteutgifter 

0 248 469 452 436 

      

Finansiering av räntor 
och avskrivningar 

     

Utgiftsområde 17 

anslag 9.1 

0 248 469 452 436 

Summa finansiering 0 248 469 452 436 

 

Räntekontokredit i Riksgäldskontot 

 

 2022 utfall 2023 Prognos 2024 beräknad  

Maximalt utnyttjad 
räntekontokredit 
under året 

 
1000 1000 

 

Behållning på 
räntekonto i 
Riksgäldskontoret 

805 1000 1000 
 

Räntekontokredit i 
Riksgäldskontoret 

    

Minsta behållning på 
räntekontot under 
2022 

    

Beslutad/föreslagen 
räntekontokredit 

695 1 000 1 000 
 

 

Tabellerna ovan har lagts in i Hermes enligt direktiv från Regeringskansliet och ESV. 
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Stockholm den 01 mars 2023 

Myndigheten för stöd till trossamfund 

 

 

  

Isak Reichel 

Direktör 
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Statistik 2020 
 

Antal bidragsgrundande personer, medlemmar och regelbundna besökare, i trossamfund 
relaterade till Myndigheten för stöd till trossamfund. På grund av pandemin har trossamfunden 
rapporterat 2019 års regelbundna besökare.6 

Trossamfund 

Betjänade 

2021 

Betjänade 

2020 

Skillna

d 2020-

21 

    

Alevitiska Riksförbundet 4459 4565 106 

Anglikanska kyrkan 675 674 -1 

Bibeltrogna vänner -ELM 2229 2149 -80 

Danska kyrkan i Sverige 577 581 4 

Equmeniakyrkan 111456 112460 1004 

Estniska evang-lut ky i Sve 1178 3547 2369 

Evang Fosterlandsstift (EFS) 43877 44147 270 

Evang Frikyrkan 44163 44674 511 

Frälsningsarmén 7072 7145 73 

    

ISR    

BIS 18133 17066 -1067 

FIFS 48558 39499 -9059 

IFBS 8994 8994 0 

IKUS 27312 26210 -1102 

ISS 42467 38704 -3763 

SMF 46356 44310 -2046 

    

Isländska kyrkan i Sverige 270 270 0 

Jehovas vittnen 22188 22199 11 

Judiska centralrådet 8153 8148 -5 

 

 

6 Bidragsgrundande person (betjänad) innebär medlem eller registrerade regelbundna deltagare i verksamhet 

som organiseras av trossamfundet.  

Fr.o.m. 2000 är danska, norska och isländska kyrkorna i Sverige bidragsberättigade genom SST. Dessa kyrkor är i 

stor utsträckning ”sjömanskyrkor”. Från och med år 2015 redovisar även dessa sin statistik. 

Equmeniakyrkan är den kyrka som Metodistkyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan 

tillsammans bildade år 2012, först dock under arbetsnamnet Trossamfundet Gemensam Framtid. 

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) bestod av 22 självständiga trossamfund av olika storlek vilka 

representerar de tre huvudinriktningarna inom buddhismen. Under år 2019 ombildades samarbetsrådet till ett 

registrerat trossamfund kallat Sveriges Buddhistiska Gemenskap – SBG, och beviljades statsbidrag i den formen 

från år 2020. 
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Lettiska evang kyrk i Sverige 1466 1523 57 

Mandeiska trossamf i Sv+Europa 4041 4039 -2 

Mandeiska trossamf i Sv+Fin 8367 8973 606 

Norska kyrkan i Sverige 2339 2302 -37 

    

    

Antiokiska kyrkan 1333 1865 532 

Armeniska apostoliska kyrk 4620 4640 20 

Bulgariska ort kyrkan 1700 839 -861 

Eritreanska ort Tewahdo 11420 14172 2752 

Etiopiska ort Tewahdo 5224 5836 612 

Finska ort församlingen 557 569 12 

Georgiska ortodoxa kyrkan 2463 2348 -115 

Grekisk ort metropolitdömet 23903 23489 -414 

Koptiska ort kyrkan 4251 4770 519 

Makedonska ort kyrkan 8374 8264 -110 

Rumänska ort kyrkan 10782 10241 -541 

Ryska ort kyrkan (Kristi förklar) 3150 3150 0 

Ryska ort Moskvapatriark 1400 2090 690 

Serbisk ort kyrkan 25306 22991 -2315 

Svenska ort prosteriet 2022 2025 3 

Syrisk ort patr ställföre 25179 25131 -48 

Syrisk ort ärkestiftet 18578 21184 2606 

Österns assyriska kyrka 10004 9932 -72 

Pingströrelsen 115403 114953 -450 

Romersk-Katolska kyrkan 126286 125287 -999 

Sjundedags Adv.samfundet 3288 3289 1 

Svenska Alliansmissionen 20898 18028 -2870 

Sveriges Buddhistiska Gem SBG 12328 12328 0 

Ungerska protestantiska 1726 4954 3228 

        

SALDO 927164 917193 -9971 
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