
 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund – SST – har i regleringsbrevet för 2008 fått i upp-
drag att inom myndighetens ansvarsområde följa upp trossamfundens användning av bevilja-
de statsbidrag under de senaste åren. Resultatet ska analyseras i förhållande till de förutsätt-
ningar för stödet som framgår av lagen (1999:932) om stöd till trossamfund. SST kan också, 
om analysen så föranleder, lämna förslag till modifiering av reglerna för användning av stö-
dets olika delar. 
 
SST har valt att disponera återrapporteringen enligt följande: 

1. Historisk bakgrund om relationerna mellan stat och trossamfund, sid 2 
För att ge en bakgrund till hur statsbidragen är utformade idag måste en analys göras 
av utredningar och debatt om statens stöd och statsbidrag till trossamfund under senare 
delen av 1900-talet. 
 

2. Stat-kyrka-reformen år 2000 och nya former för statens stöd till trossamfund,  
sid 4 
I och med millennieskiftet beslutades om nya relationer mellan staten och främst 
Svenska kyrkan, men också mellan staten och övriga trossamfund. Statens stöd till 
trossamfund regleras i lagen om stöd till trossamfund, SFS 1999:932, förordningen om 
statsbidrag till trossamfund, SFS 1999:974 och vad beträffar Svenska kyrkan i lagen 
om Svenska kyrkan, SFS 1998:1591. 
 

3. Uppföljning av användning av bidragen, sid 6 
Under denna rubrik och i bilagor redogörs för trossamfundens användning av de olika 
bidragen som fördelas av SST. I stort refereras till ett år – 2007 – då åren är förhållan-
devis lika. Dessutom kommenteras några av SST:s utredningar under de första åren av 
millenniet. 
SST fördelar tre typer av bidrag: 
Organisationsbidrag 
Statens huvudsakliga styrning av organisationsbidraget sker vid valet av vilka tros-
samfund som kan få bidrag. 
Verksamhetsbidrag 
Vissa verksamheter kan vara av sådan art att staten vill sätta in särskilda stödåtgärder 
och ge ett betydande bidrag och därmed ha skäl för styrning. SST fördelar två typer av 
verksamhetsbidrag: för teologisk utbildning och för andlig vård inom sjukvården. 
Projektbidrag 
Projektbidrag gäller för verksamhet som har en tydlig börja och ett tydligt slut. SST 
fördelar tre typer av projektbidrag: lokalbidrag, etableringsbidrag och ”särskilt utbild-
ningsbidrag”. 
 

4. Analys av användning av bidragen, sid 9 
Bidragsgivningen analyseras under denna rubrik utifrån de förutsättningar för statsbi-
drag som framgår av lagen om stöd till trossamfund, SFS 1999:932, 3 §: Trossamfun-
det ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som 
samhället vilar på, vara stabilt och ha egen livskraft. De olika villkoren preciseras i 
regeringens proposition. 
 

5. Förslag till modifiering av reglerna för användning av stödet, sid 12 
Avslutningsvis formuleras några förslag till mindre ändringar i förordningen. SST 
framhåller särskilt de direkta bidragen till lokala församlingar. 
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1. Historisk bakgrund om relationerna mellan stat och tros-
samfund 
Inför relationsförändringen 1 januari 2000 mellan staten och Svenska kyrkan kom frågan om 
statens relation till övriga trossamfund i Sverige att spela en betydande roll. Man var inte be-
redd att i religionsfrihetens namn tala om jämlikhet mellan trossamfunden i Sverige utan man 
valde att tala om att man skulle eftersträva en likställighet mellan Svenska kyrkan och övriga 
trossamfund. I samband med det omfattande utredningsarbete som skedde under 1990-talet 
togs också frågorna om bidrag upp, i olika former, till både Svenska kyrkan och övriga tros-
samfund.  
 
 
Tidigare kyrka-stat diskussioner rörande statsbidrag 

a. 1968 års stat-kyrka-beredning 
Det är egentligen inte förrän vid 1968-års stat-kyrka-beredning, den s.k. Myrdalska bered-
ningen, som frågan om statsbidrag till de fria samfunden kommer upp. Beredningen menade i 
sitt betänkande att alla ekonomiska stödåtgärder borde ha sin inriktning på alla trossamfund 
och inte enbart gynna vissa etablerade former.  Beredningen byggde denna ståndpunkt på 
tolkningen att statens (eller som man då sade samhällets) lika behandling av trossamfunden 
skulle vara positiv och aktiv, alltså främja den verksamhet som religiösa och andra livsåskåd-
ningsgrupper bedriver. Argumenten hos beredningen och dess ordförande var i huvudsak tre: 
I. Serviceargumentet. Det är samhällets främsta uppgift att se till att invånarnas indivi-

duella behov, bland annat religiösa och kulturella behov, kan täckas.  
II. Demokratiargumentet. Vitaliteten i den svenska demokratin är beroende av att olika 

ideologier och trosriktningar får goda möjligheter att göra sig gällande.  
III. Värderingsargumentet. Demokratin är förankrad i vissa grundläggande värderingar 

som utformats under stark påverkan av humanistiska ideal, kristna men även icke-
kristna och icke-religiösa. 

 
Statsbidrag till fria trossamfund infördes 1971. Det var inte efter förslag från regeringen utan 
som ett resultat av flera motioner i riksdagen. Två partimotioner från Centerpartiet och Folk-
partiet och en motion som hade Evert Svensson, socialdemokraterna, som första namn.  An-
ledningen till att dessa motioner kom just då hade säkert att göra med de överväganden som 
1968-års stat-kyrka-utredning hade haft i frågan.  
 
En av förebilderna till det föreslagna och beslutade statsbidraget till de fria samfunden var det 
under 1960-talet införda statliga partistödet. Från trossamfundens sida påpekades i diskussio-
nen att på samma sätt som staten inte ställde några krav på kontroll av partiernas verksamhet 
så skulle det inte heller ske av de fria trossamfunden i samband med åtnjutande av statsbidrag.  
När det gällde partistödet så utgick det från en bestämd röstandel som uppnåtts och från de 
mandat som erhållits.  
 
Statsbidraget till trossamfunden finns fortfarande kvar liksom partistödet. Skillnaden är att 
partistödet har vuxit genom åren på ett sätt som statsbidraget till trossamfunden inte har 
gjort. Därutöver skulle det antagligen i svensk demokrati vara främmande att föra samma 
diskussion kring partistödet som nu görs kring statsbidraget till trossamfunden, nämligen att 
partistöd enbart skall utgå till de som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande 
värderingar som samhället vilar på och att staten skall kunna kontrollera detta. I dag har vi 
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en situation där många skulle hävda att partistöd utbetalas till partier lokalt som inte uppfyl-
ler detta.  
 

 b. 1970 – 1980-talets utredningar. 
Åren 1975 – 1978 äger överläggningar rum mellan staten och Svenska kyrkan som leder fram 
till ett regeringsförslag som Kyrkomötet avvisar 1979. Inget i de överläggningarna eller de 
förslag som lades fram rör statsbidraget till de fria samfunden. År 1988 begär Kyrkomötet en 
statlig utredning om ekonomi och rätt i Svenska kyrkan, den s.k. ERK-utredningen.  
 

c. Slutbetänkandet av ERK-utredningen 1992.  
Även om denna utredning var så att säga beställd av Kyrkomötet och därför handlade om 
Svenska kyrkan så kan det noteras att den tar upp frågan och möjligheten till ”Statlig upp-
bördshjälp till andra samfund än Svenska kyrkan”. Detta skulle i så fall vara frågan om ett 
erbjudande och inte ett tvång. Skälet för detta förslag är ”En uppbördshjälp (enbart för Svens-
ka kyrkan) kan därför sägas strida mot principen om Svenska kyrkan som en med andra tros-
samfund jämställd fri kyrka”. I diskussionen kring begräsningar och kriterier för uppbörds-
hjälp är utredningen försiktig och nämner enbart 2-3 möjliga begränsningar: att trossamfundet 
anordnar gudstjänst eller finns med i förteckningen över statsbidragsberättigade trossamfund, 
har fler än 3.000 medlemmar.  
 

 d. 1990-talets utredningsarbete 
ERK-utredningen som, utom det som ovan skrivits om kyrkoavgiftsuppbörd till andra sam-
fund än Svenska kyrkan, enbart sysslat med Svenska kyrkan, namnet på utredningen var Eko-
nomi och rätt i kyrkan (singularis), fick sin uppföljare i den Kyrkoberedning som kyrkominis-
tern tillsatte i maj 1992. Kyrkoberedningen lämnade 1994 sitt slutbetänkande med titeln ”Sta-
ten och trossamfunden” (pluralis). Detta slutbetänkande låg sedan som grund för den princip-
överenskommelse som riksdagen beslutade om 1995 angående relationen mellan stat och kyr-
ka och som fick utgöra grunden för det fortsatta utredningsarbetet under andra halvan av 
1990-talet. Det kan vara värt att här citera en av Kyrkoberedningens utgångspunkter som den 
redovisar i sitt slutbetänkande: 
”Den kyrkliga verksamheten har under århundradenas lopp haft en stor betydelse för den 
svenska samhällsutvecklingen. Samhället har starkt påverkats av kristendomen. Från statens 
utgångspunkt finns det också idag skäl att vara positiv till religiös verksamhet med hänsyn till 
att den har en betydelsefull social funktion. Detta bör dock ske med respekt för de medborga-
re som för egen del tar avstånd från religiös verksamhet. Staten har i ett modernt samhälle 
inte någon anledning att särskilt gynna ett visst trossamfund. Tvärtom bör staten så långt 
möjligt hålla sig neutral i förehållande till de olika trossamfunden. Enligt vår mening bör 
detta läggas till grund för ställningstagandet beträffande statens relationer till Svenska kyr-
kan och övriga trossamfund.” 
 
En av de frågor som utreddes, till och med i två omgångar, var det statliga stödet till trossam-
funden. Det kan vara skäl att här vara tämligen utförlig i redogörelsen kring de olika utred-
ningarna eftersom det kan synas vara så att mycket av den diskussion kring statsbidragsfrågor 
som idag förs har sin grund där eller i alla fall har öppnat nya tolkningar.  
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SOU 1997:45 förkastas 
År 1997 presenterades betänkandet ”Stöd, skatter och finansiering (SOU 1997:45)”. Utöver 
att betänkandet presenterade olika nya modeller för hur statsbidrag kan förmedlas och för-
medlas med en betoning på olika projekt, så ägnades det stort utrymme åt att diskutera skälen 
till varför staten skall ge statligt stöd till trossamfunden. 
På sidan 46 i betänkandet konstaterades att ”det råder ingen tvekan om att trossamfunden har 
användning för de statsbidrag som de får i dag”, men det var inget argument för varför staten 
skulle fortsätta att ge statsbidrag. Betänkandet slog fast, på samma sida: ”Men när det skall 
avgöras om statligt stöd bör ges, kan trossamfundens behov inte tas som utgångspunkt”.  
 
Vad skulle statens utgångspunkt då vara? Svaret var – samhällsnyttan. Vad var då detta? Det 
var när samhällsnyttan sammanfaller med människors andliga behov. Det formulerades så här 
på sidan 46: ”Trossamfunden arbetar i hög utsträckning för mål som stämmer väl överens 
med statens mål för samhällsgemenskapen”.  Enligt betänkandet sker detta vid katastrofer, 
olyckor, uppbrott från hemlandet. Men det fanns också restriktioner i betänkandet och det var 
faran för destruktiva organisationer. 
 
När det sedan gällde mer ändamålsstyrda bidrag skulle sådana bidrag ”utgå med mera direkt 
koppling till den ur statlig synvinkel sett intressanta verksamheten som bedrivs inom trossam-
funden, främst på lokal nivå” (sid 63). Vad var då intressant? Det var att tillgodose männi-
skors behov i livsviktiga situationer genom hembesök, verksamhet i syfte att öka människors 
etiska medvetenhet genom till exempel konfirmationsundervisning och diskussionskvällar, 
särskilda sociala insatser för till exempel hemlösa. Sedan nämnde utredningen också som ex-
empel ”att forma modeller för hur familjesynen inom trossamfundet kan integreras med 
svenskt samhällsliv” (sid 64).  
 
Typiskt för utredningens sätt att resonera var att den inte nämner gudstjänsten som det forum 
där andligt stöd ges och etisk fostran sker. Inte heller, utom när det gällde Svenska kyrkan, 
tänkte man tanken att religiös verksamhet i sig är samhällsnyttig. 
 

2. Stat-kyrka-reformen år 2000 och nya former för statens 
stöd till trossamfund 
 
Ds 1999:12 ligger till grund för regeringens proposition 
Efter en massiv negativ remissopinion på ovan nämnda betänkande beslutade regeringen den 
12 mars 1998 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att komma med ett nytt förslag som 
skulle bygga på ett mer långsiktigt stöd till trossamfunden. I promemorian från Kulturdepar-
tementet 1998-03-12 angående denna arbetsgrupp kan man läsa på sidan 5 under rubriken 
uppdraget: ”Förslaget till stödsystem skall vara långsiktigt hållbart och väl förankrat. ……Ett 
sådant statligt stöd bör utformas så att trossamfunden kan bedriva sin verksamhet med fort-
satt kontinuitet och långsiktighet.” 
 
Arbetsgruppens resultat redovisades i en departementsskrivelse (Ds 1999:12) som sedan fick 
ligga till grund för den proposition (Staten och trossamfunden – stöd, medverkan inom total-
försvaret, m.m. 1998/99:124) som regeringen lade fram i frågan och som riksdagen beslutade. 
Eftersom regeringen följde arbetsgruppens förslag och bedömningar i allt väsentligt tas här 
enbart propositionen upp, utom när det gäller några kommentarer av särskild vikt i slutet av 
denna avdelning. När det gäller målet för statens stöd skriver man på sid 62 i propositionen: 
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”Enligt regeringens mening bör målet med statens stöd till trossamfunden vara att bidra till 
att skapa förutsättningar för samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös 
verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” 
 
I propositionen angavs också följande som motiv för stöd: ”Det främsta stödmotivet är att 
trossamfunden liksom många andra typer av frivilligorganisationer generellt sett är sam-
hällsnyttiga och av det skälet värda att stödjas. Trossamfunden medverkar, tillsammans med 
andra goda krafter, i den ständigt pågående normbildningsprocess som är nödvändig för att 
upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på. Aktuell 
samhällsforskning pekar också klart på att ett aktivt förenings- och samfundsliv på många 
sätt stärker det demokratiska systemet. Att olika ideologier och trossriktningar, som verkar 
för att vårt demokratiska statsskick upprätthålls, stärks och utvecklas, också får goda möjlig-
heter att göra sig gällande är därför av stor betydelse för vitaliteten i den svenska demokra-
tin.” 
 
Andra motiv för att staten bör stödja trossamfunden var  

• staten bör av likställighetsskäl stödja andra trossamfund när Svenska kyrkan får stat-
ligt stöd i form av kostnadsfri avgiftsuppbördshjälp. Därtill kan nämnas att utöver den 
kostnadsfria avgiftsuppbördshjälpen får Svenska kyrkan en särskild kyrkoantikvarisk 
ersättning. 
 

• i regeringsformen anges att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att 
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. (prop 1998/99:124 
sid 60-61). 
 

Ytterligare argument för att stödja trossamfund är 
• fr.o.m. millennieskiftet har bidraget till trossamfund stöd i lag – lagen om stöd till 

trossamfund, SFS 1999:932 
 

• i lagen om Svenska kyrkan formuleras kyrkans grundläggande uppgift som att fira 
gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Svenska kyrkan be-
skrivs som en evangelisk-luthersk öppen rikstäckande folkkyrka med samverkan mel-
lan en demokratisk organisation och kyrkans ämbete. Svenska kyrkan får således stöd 
för vad den är och inte efter en statlig bedömning av vilken samhällsnytta kyrkan gör 
eller efter hur de grundläggande värderingar som samhället vilar på formuleras vid ak-
tuell tidpunkt. 
 

• den svenska modellen innebär att staten stöder vissa fria civila institutioner utan andra 
förbehåll än formella. Hit hör bl.a. politiska partier, press och högre utbildning. I en 
levande demokrati bör finnas institutioner som stöds långsiktigt och därför i sin verk-
samhet står över politiska svängningar och den för tillfället rådande politiska majorite-
ten. 

 
I det statsbidragssystem för trossamfund som föreslogs i propositionen, och som också i hu-
vudsak gällt tidigare, ligger tyngdpunkten på organisationsbidrag, inte på verksamhets- eller 
projektbidrag. Man får så att säga statsbidrag för det man är och inte för det man gör. Kyrkor-
na och religiösa samfund har ett egenvärde och är värda att stödja. Detta gör att staten då sät-
ter upp vissa grundläggande förutsättningar för att man skall kunna ta emot stöd. På sidan 63 i 
propositionen skrev man: ”De krav som ställs upp bör främst vara av formell natur, men det 
bör också ske en prövning av hur trossamfundet förhåller sig till samhällets grundläggande 
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värderingar. Detta får dock inte innebära att det sker någon närmare prövning och värdering 
av samfundets lära i förhållande till samhällets gemensamma värdegrund.” Intressant att 
nämna här är att departementsskrivelsen som låg till grund för propositionen hade samma 
formulering men hade satt punkt efter ”samfundets lära”.  
Exempel på vad detta innebär ges på sid 64 i propositionen där man skriver att samfunden 
skall bedriva en verksamhet med respekt för alla människors lika värde samt bidra till en 
normbildning som överensstämmer med demokratins idéer. Detta innebär att trossamfundet 
skall motverka alla former av rasism och andra typer av diskriminering. Samfunden ska verka 
för och utveckla förutsättningen för jämställdhet mellan kvinnor och män.  Regeringen säger 
att detta inte får innebära något krav på att samfundets lära skall utformas i demokratisk ord-
ning eller att beslutsprocesser vid t ex utseende av präster vilar på demokratisk grund. Vikti-
gare är att trossamfunden verkar för att deras medlemmar deltar i samhällslivet och att sam-
funden klart markerar avståndstagande från antidemokratiska strömningar i samhället. De 
krav av formell natur som sedan sattes upp var att trossamfundet skall bidra till att upprätthål-
la och stärka samhällets grundläggande värderingar, visa ett visst mått av organisatorisk stabi-
litet bland annat när det gäller storlek och hur länge man funnits i landet, vara organiserad 
som ideell förening eller som registrerat trossamfund. På sidan 66 avslutade sedan regeringen 
sitt resonemang med att konstatera: ”Enligt regeringens uppfattning talar övervägande skäl 
för att samtliga de trossamfund som i dag får statsbidrag bör kunna vara stödberättigade 
också med den föreslagna ordningen. Det måste dock prövas i varje enskilt fall om ett sökan-
de trossamfund uppfyller förutsättningarna för statsbidrag.” Då regeringen utfärdade förord-
ningen om statsbidrag till trossamfund med listan på bidragsberättigade trossamfund i 2 § har 
regeringen därmed prövat och bekräftat att de aktuella trossamfunden uppfyller kraven för 
statsbidrag. 
 
Trots att regeringen i propositionen sagt att samfunden bidrar till normbildningsprocessen, att 
kraven för statsbidrag skall främst vara av formell natur och att det inte ska ske någon närma-
re prövning och värdering av samfundets lära så skriver regeringen i propositionen (sid 65): ”I 
sammanhanget bör understrykas att det förhållandet att ett trossamfund inte bedöms uppfylla 
de här ställda förutsättningarna för statsbidrag inte i sig kan anses innebära en inskränkning 
i den grundlagsskyddade religionsfriheten. Denna frihet bör inte ensam motivera något rätt 
till statsbidrag utan de föreslagna förutsättningarna måste vara för handen för att statsbidra-
get skall kunna beviljas.” Inget finns i texten att detta enbart skulle gälla de formella kriterier-
na eller är det en underförstådd självklarhet?  
 
Hur ska regeringens tillägg i och, tillsynes, skärpningar av departementsskrivelsens skriv-
ningar tolkas? Från regeringens sida, oberoende av politisk majoritet, verkar inte någon 
skärpning skett när det gäller statsbidrag för de samfund som redan tidigare hade det. Ej heller 
när det gäller den typ av stöd som hjälp med uppbörd av kyrkoavgift innebär. 
 

3. Uppföljning av användning av bidragen 

Organisationsbidrag 
Enligt regeringens proposition 1998/99:124, Staten och trossamfunden, Stöd m.m. sid 68 ska 
”en betydande del av statsbidraget även i fortsättningen … kunna lämnas till trossamfunden 
som organisationsbidrag. Den huvudsakliga statliga styrningen för denna bidragstyp sker vid 
valet av trossamfund.” 
Under 2007 har 39.324.000 kr fördelats som organisationsbidrag enligt bilaga a. Fördelningen 
görs utifrån en modell som utgår från antalet betjänade inom trossamfunden (definierat i för-
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ordningen 1999:974, § 2), samt antalet anställda pastorer/präster/imamer/rabbiner och de be-
tjänades egeninsats. År 2007 betjänades 753.952 personer, drygt 2.000 pasto-
rer/präster/imamer/rabbiner var anställda och egeninsatsen beräknades till mer än 
1.300.000.000 kr. 
 
Lagen om stöd till trossamfund anger i § 2 mål för stödet: ”… bedriva en aktiv och långsiktigt 
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.” För 
att församlingar inom trossamfunden ska kunna uppfylla målet krävs gudstjänstlokaler och 
anställd personal för den religiösa verksamheten och den absolut största andelen av bidraget 
har gått till denna typ av kostnader. En redovisning av församlingars och samfunds kostnader 
under rubrikerna Personalkostnader, Lokalkostnader och Övriga kostnader finns i tabell 1, 
bilaga b. 

Verksamhetsbidrag 
Enligt ovan nämnda proposition, sid 68 finns det ”verksamheter som trossamfund bedriver 
och som är av sådan art att staten kan vara intresserad av att sätta in särskilda stödåtgärder. 
… Sådana verksamheter där staten svarar för en betydande del av finansieringen finns det 
skäl för staten att styra.” 
SST fördelar två typer av verksamhetsbidrag; för teologisk utbildning vid ett antal i förord-
ningen SFS 1999:974 uppräknade utbildningsanstalter och för den del av den andliga vården 
inom sjukvården som bedrivs av de i förordningen uppräknade trossamfunden. Inget av bidra-
gen kan räknas som betydande enligt propositionen och därmed begränsas statens intresse av 
att styra. 
Under 2007 uppgick bidraget för den teologiska utbildningen till 3 % av skolornas totala 
kostnader (22 % av aktuella lärarlönekostnader) och för den andliga vården inom sjukvården 
till 27 % av kostnaderna. 
 

Teologisk utbildning 
Bidraget för teologisk utbildning fördelas mellan de sex institutioner som enligt förordningen 
1999:974 är bidragsberättigade. Den utbildning som stöds är utbildning för tjänst inom tros-
samfunden och som inte får annat statligt stöd t.ex. som högskola. Beslut om bidrag bereds 
enligt SST:s tillämpningsföreskrifter och anvisningar för bidraget i en beredningsgrupp med 
representanter från de bidragsberättigade skolorna. SST beslutar sedan om bidrag och institu-
tionerna lämnar årliga rapporter till SST. 
År 2007 fördelades 1.200.000 kr utifrån 144,2 helårsstudenter (utanför högskoleutbildningen) 
vilket innebär ett bidrag på 8.322 kr per student. Skolornas kostnader har redovisats till 
42.252.000 kr, varav 5.442.000 kr gäller lärarkostnader för aktuell utbildning. Statsbidraget är 
alltså 3 % av de totala kostnaderna eller 22 % av redovisade lärarkostnader enligt ovan, bilaga 
c. 
 

Andlig vård inom sjukvården 
Bidraget för andlig vård inom sjukvården gäller den del av verksamheten som bedrivs av de 
enligt förordningen bidragsberättigade trossamfunden. Totalt är 50-talet pastorer, flertalet på 
deltid engagerade i verksamheten. Under de senaste åren har verksamheten utvecklats till att 
gälla även trossamfund som betjänar till landet invandrade trosbekännare. Under 2007 har 6 
katolska medarbetare (präster och ordenssystrar), en ortodox präst och en imam varit knutna 
till den andliga vården inom sjukvården. Under 2008 utökas den muslimska verksamheten 
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med tre koordinatorer på deltid och för den judiska verksamheten skapas ett projekt för att 
kartlägga behovet av andlig vård. En samordnare, anställd av Sveriges Frikyrkosamråd, an-
svarar på uppdrag av SST för den andliga vården inom sjukvården. Varje sjukhuspas-
tor/präst/imam lämnar årligen rapporter till samordnaren. 
År 2007 fördelades 5.100.000 kr för andlig vård inom sjukvården, varav 3.713.000 kr varit 
kostnadsbidrag för lokala tjänster. 1.387.000 kr har Sveriges Frikyrkosamråd disponerat för 
verksamhetssamordning och utbildning av personal. 
Den totala kostnaden för de lokala tjänsterna har enligt redovisade budgetar uppgått till 
13.937.000 kr vilket innebär att bidraget på 3.713.000 kr täckt 27 % av kostnaderna. Den tidi-
gare uttalade ambitionen att statsbidraget skulle täcka 50 % av kostnaderna har alltså inte upp-
nåtts. Församlingarna har ofta upplevt egeninsatserna som betungande. 
Fördelningen av bidraget och ett par exempel på rapporter från sjukhuspastorer finns i bilaga 
d och e. 

Projektbidrag 
Projektbidrag gäller bidrag för verksamhet under en speciell period; med en tydlig början och 
ett tydligt slut. 
SST fördelar tre typer av projektbidrag; lokalbidrag inkluderande bidrag för handikappan-
passning av lokaler, etableringsbidrag och bidrag för enstaka utbildnings- och fortbildningsin-
satser för funktionärer inom samfund som huvudsakligen betjänar till riket invandrande per-
soner (”särskilt utbildningsbidrag”). 
 

Lokalbidrag – bidrag för handikappanpassning av lokaler 
Lokalbidrag är ett investeringsbidrag som även inkluderar bidrag för handikappanpassning av 
lokaler. Bidraget får enligt förordningen 1999:974 beviljas församlingar för att kunna hålla 
lokaler för religiös verksamhet och från flera håll framhålls att möjligheterna att tillhandahålla 
gudstjänstlokaler är en fråga om religionsfrihet. En del av lokalerna har dock en bredare an-
vändning som en allmän samlingslokal i bygden. Bidragets utveckling är något förbryllande. 
Fram till mitten av 1990-talet var bidraget i storleksordningen 13.000.000 kr per år med ett 
särskilt bidrag av arbetsmarknadsskäl under åren 1993 – 1995. Anslaget sänktes sedan tillfäl-
ligt av riksdagen till storleksordningen 2.000.000 kr. SST beslutade i det läget att endast be-
vilja bidrag för handikappanpassning av lokaler. Ännu år 2008 kvarstår den tillfälliga sänk-
ningen av anslaget. Samtidigt med sänkningen av lokalbidraget sänktes det statliga bidraget 
till Allmänna samlingslokaler. Detta bidrag har dock senare återställts till en rimlig nivå.  
Utvecklingen av bidraget redovisas i bilaga f. 
År 2007 beviljades bidrag med 2.219.000 kr till 37 projekt för handikappanpassning av loka-
ler. Församlingar som mottagit bidrag förbinder sig att lokalen ska användas till i ansökan 
angivet ändamål under minst 10 år efter det att bidraget slutredovisats. Församlingen kan an-
nars bli återbetalningsskyldig. 
SST gjorde år 2002 en uppföljning av de 67 bidrag som slutredovisats 5 år tidigare. Samtliga 
lokaler användes fortfarande för det ändamål för vilket bidrag beviljats. Se bilaga g. 
 

Etableringsbidrag 
Etableringsbidrag 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. Bidraget har huvudsakligen gått till verksamhet inom de ”nya” samfunden i 
Sverige. Under senare år har dock vissa projekt för bildande av församlingar inom de sedan 
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länge etablerade trossamfunden beviljats bidrag. Totalt har omkring 500.000 kr årligen avsatts 
för bidraget. Bidraget betalas ut efter redovisning av havda kostnader. År 2007 fördelades 
570.000 kr till 25 projekt. 
Under 2008 har en uppföljning av bidraget gjorts som visar att av de 56 församlingar som fått 
bidrag de första åren av 2000-talet har 46 församlingar, alltså 82 % fortfarande en pågående 
verksamhet och enligt redovisningarna berörs ca 400 personer i varje projekt, bilaga h. 
 

Särskilt utbildningsbidrag 
Det särskilda utbildningsbidraget har i princip fungerat som stipendier för studenter som stu-
derar utomlands för framtida tjänst inom något av de trossamfund som inte har några egna 
utbildningsinstitutioner i Sverige. Bidrag har gått till utbildning av studenter inom judiska, 
muslimska och ortodoxa församlingar. Viss utbildning har genom SST även skett av kassörer 
inom de muslimska församlingarna. Under de senaste åren har drygt 150.000 kr årligen av-
satts för ändamålet. År 2007 fördelades 73.000 kr för 6 studenter. SST:s kassörsutbildning 
berörde 20 personer. Kostnaderna uppgick till 85.000 kr. Tidigare år har SST även anordnat 
allmän styrelseutbildning för islamiska församlingar och utbildning för ansvariga inom orto-
doxa församlingar. 
Då studier påbörjas finns naturligtvis en osäkerhet om om utbildningen kommer att fullföljas 
och leda till församlingstjänst. År 2005 gjordes en uppföljning som visar att av totalt 16 stu-
denter som erhållit bidrag har 11 fullföljt utbildningen och av dessa har åtta anställningar i 
linje med utbildningen. De övriga tre är engagerade i frivilligt församlingsarbete, bilaga i. 
 

4. Analys av användningen av bidragen 
I lagen om stöd till trossamfund 3 § redovisas förutsättningarna för statsbidrag: Trossamfun-
det ska bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhäl-
let vilar på, vara stabilt och ha egen livskraft. Vad de olika villkoren innebär preciseras i 
regeringens proposition 1998/99:124, sid 64 – 66. 
 

… bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 
som samhället vilar på … 
Den diskussion som varit under början av 2000-talet när det gäller statsbidraget till de fria 
trossamfunden har mycket handlat om olika tolkningar av vad ”de grundläggande värderingar 
som samhället vilar på” innebär som statsbidragskriterium. I den offentliga debatten, likväl 
som i Sveriges riksdag, har frågan ställts om flera samfund verkligen uppfyller detta krav då 
de t ex inte erkänner jämställdhet i det kyrkliga ämbetet, samlevnad bland personer av samma 
kön och så vidare.  De grundläggande värderingar som åberopas för statsbidrag (inte för stöd) 
till trossamfund kan inte vara beroende av tillfälliga opinioner i det svenska samhället. Värde-
ringarna måste ha mer universell och långvarig prägel. 
 
Som redovisats i en inledande beskrivningen har staten genom åren i positiva ordalag beskri-
vit samfundens roll och bidrag i utvecklandet av de värden som det svenska samhället bygger 
på. Likaså beskriver man att samfunden deltar, på ett för demokratin viktigt och positivt sätt, i 
en normbildningsprocess som alltid pågår i ett demokratiskt samhälle. Att upprätthålla och 
stärka de grundläggande värderingarna ses inte punktuellt utan som en process som pågått 
historiskt, sker i dag och framöver på det dialogtorg som samhället utgör.  Statsrådet Nyamko 
Sabunis initiativ kring ”Dialog om en förstärkt gemensam värdegrund” är ett gott exempel på 
detta.  
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Man skulle kunna jämföra med det statsbidrag som utgår som till exempel partistöd eller 
presstöd. Båda stöden är viktiga för demokratins utveckling. Det skulle varken vara möjligt 
eller önskvärt att staten, inom lagens ramar, satte upp innehållskriterier för varken politiska 
partier eller press för att få detta stöd. Stöden bygger på storlek, stabilitet och egen bärkraft.  
 
Mot det synsätt som beskrivs ovan har hävdats att samhällets grundläggande värderingar re-
presenteras av de beslut som tas, av politiska partier, i de demokratiska instanserna i vårt 
samhälle. Det finns flera problem med ett sådant synsätt. Ett problem är att man begränsar 
samhället i vid och historisk mening till att betyda staten. Ett annat problem är att man mot-
verkar en öppen debatt och därför, som redan redovisats, den ”ständigt pågående normbild-
ningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar 
som vårt samhälle vilar på”.  
 
När regeringen, som ovan nämnts, skriver att det inte går att åberopa religionsfriheten för att 
få rätt till statsbidrag om inte de föreslagna förutsättningarna är för handen så finns det flera 
problem som då uppstår. Ett är att internationella konventioner, FN-konventionen och den 
europeiska konventionen, skyddar inte enbart trosfrihet och gudstjänstliv utan också det vida-
re begreppet religiösa sedvänjor och ritualer. Likaså skyddar den europiska konventionen inte 
enbart den enskilde utan också religiösa gemenskaper, vilket har visat sig i och med att Euro-
padomstolen beslutat ta emot klagan från kollektiv. Ett annat är som tidigare nämnts förhål-
landet mellan de formella kriterierna och de som mer har med samfundens lära och liv att 
göra. 
 
SST har utvecklat frågorna i boken Samfunden och bidragen, Proprius förlag AB, 2006. 
 
Vägen framåt 
Utifrån det synsätt som rått under lång tid på trossamfundens verksamhet och bidrag till sam-
hällsutvecklingen kan man säga att statsbidraget har använts utifrån de utgångspunkter som 
staten har haft sedan det infördes 1971.  
 
Dock visar den diskussion som varit under början av 2000-talet att det finns, eller kan finnas, 
en spänning i propositionstexten (prop 1998/99:124) mellan det vi redan sett angående att 
trossamfunden medverkar i den pågående normbildningen, att staten inte skall pröva eller 
värdera samfundets lära och det som också står på sidan 64 i prop: ”En förutsättning för stats-
bidrag bör således vara att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka samhällets 
grundläggande värderingar”. Om man erkänner trossamfundens delaktighet i normbildnings-
processen genom den religiösa och kulturella tradition vi har i vårt land så är detta inte något 
problem eftersom det är en process med flera aktörer. Menar man däremot att normbildningen 
idag sker utan trossamfundens delaktighet eller utan hänsyn till trossamfunden, då har vi ett 
problem. 
 
Det som har blivit mer problematiskt under det senaste året är huruvida staten kan och bör 
använda statsbidraget för att utöva målstyrning av trossamfunden i den mån de vill behålla 
statligt stöd. Under utredningsprocessen och i olika dialoger inför regeringens propositions-
skrivande och riksdagens beslut så var den tanken aldrig aktuell. Att staten skulle styra eller 
hota trossamfund till rättelse var något som ansågs höra till en förgången tid och stred emot 
själva tanken med hela den nya lagstiftning som kom i och med 1 januari 2000. Möjligen kan 
man säga att ett visst nyttighetstänkande ekar från det första betänkandet.  
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Snart 10 år med den senaste lagstiftningen kring statsbidrag till trossamfunden visar på ett 
behov för staten att förtydliga grunderna för statsbidraget och synen på trossamfunden.  
 
De delar som då skulle ingå är: 
1. Bekräfta att samfunden har ett egenvärde och utifrån detta är värda att stödjas från statens 

sida.  
2. Bekräfta samfundens roll i normbildningsprocessen. Inte bara att upprätthålla och stärka 

samhället grundläggande värderingar utan också att delta i uppgiften att med övriga sam-
hällsaktörer utveckla dem. 

3. Bekräfta att samfundens grundläggande uppdrag är att fira gudstjänst, bedriva själavård, 
undervisning och omsorg.   

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

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

 
Vi vill också påminna om att det statsbidrag som vi här talar om, statens stöd till andra tros-
samfund än Svenska kyrkan, fortfarande håller sig på en blygsam nivå. År 2008 var det på 
48.404.000 kr. Stödet till Svenska kyrkan är främst ett indirekt stöd genom att Svenska kyrkan 
inte betalar för kyrkoavgiftsuppbördshjälpen Detta stöd beräknas uppgå till 113.400.000 kr 
(5,4 milj kyrkoavgiftsskyldiga * 21 kr som RSV:s kostnad per avgiftsskyldig beräknats till).   
Enligt lagen om stöd till trossamfund, 2 § ska det statliga stödet relateras till verksamhet. 
Kring millennieskiftet gjordes en större utredning av Svenska kyrkans avdelning för forskning 
och kultur om gudstjänstdeltagande i Sverige. Resultatet som även inkluderar kyrkliga hand-
lingar visar på ungefär lika många deltagare inom Svenska kyrkan som inom de trossamfund 
som får bidrag genom SST. (Det religiösa Sverige, redaktör: Margareta Skog, Libris.) 
I departementspromemorian 1999:12 berörs frågan om aktivitetsnivå inom trossamfunden på 
sid 61. Där konstateras att aktivitetsnivån inom Svenska kyrkan och inom de trossamfund som 
får stöd genom SST är ungefär lika stor. 
Noteras bör även att Svenska kyrkan förutom den avgiftsfria uppbördshjälpen får en kyrkoan-
tikvarisk ersättning som år 2008 uppgår till 395.000.000 kr och år 2009 höjs till 465.000.000 
kr. 
 
Övriga kriterier för att ett trossamfund ska vara berättigat till statsbidrag 

… är stabilt … 
• trossamfundet ska ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst fem år 

Samtliga trossamfund i 3 § i förordningen om statsbidrag till trossamfund har varit 
verksamma i Sverige mer än fem år. Det trossamfund som tillkommit i listan under 
2000-talet är Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS). Rådet prövades vad beträffar 
villkoren för bidrag vid regeringens beslut år 2005 om att SBS skulle bli bidragsberät-
tigat. 
Islamiska Samarbetsrådet (IS) har under 2000-talet utökats med Svenska Islamiska 
församlingarna (SIF) och Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS). Församlingarna 
inom SIF har tidigare ingått i ett av de andra riksförbunden i IS och därmed varit bi-
dragsberättigade. ISS organiserar flertalet av de shia-muslimska församlingarna i Sve-
rige, där Association of Islamic Unity in Sweden (AIU) med en etablerad moské i Jär-
fälla är den största församlingen. AIU bildades i mitten av 1980-talet och har sin verk-
samhet i moskén i Järfälla sedan 1996. 
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I Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd (OÖKER) har år 2001 Eritreans-
ka ortodoxa koptiska kyrkan tillkommit. 

• trossamfundet ska ha en fast och tydlig struktur i organisationsformerna regi-
strerat trossamfund eller ideell förening 
Med fast och tydlig organisatorisk struktur menas i propositionen att trossamfundet 
och dess församlingar ska utgöra juridiska personer. Samtliga församlingar och så gott 
som samtliga trossamfund är juridiska personer i associationsformerna registrerat tros-
samfund eller ideell förening. Propositionen ger möjlighet till undantag för formell or-
ganisation på nationell nivå. Ett fåtal av de mindre trossamfunden som endast består 
av någon församling saknar nationell organisation. Ansvaret för den nationella led-
ningen ligger då på en församling. 

• verksamheten ska i huvudsak finansieras av betjänade i Sverige 
I samband med ansökan om Organisationsbidrag redovisar samfunden egeninsatsen i 
församlingar och samfund. SST har tolkat villkoret så att Organisationsbidraget mins-
kas om bidraget skulle bli större än egeninsatsen. Bidraget har minskats för något av 
de 40 trossamfunden men normalt är egeninsatsen avsevärt större än statsbidraget. En 
sammanställning av trossamfundens egeninsatser finns i bilaga j. 

• trossamfundet ska disponera lokaler för sin verksamhet 
Att disponera en lokal är grundläggande för samtliga trossamfund. De flesta försam-
lingar äger sina lokaler men ett antal, särskilt muslimska församlingar, hyr lokaler för 
sin verksamhet. Ett fåtal församlingar har inte egna lokaler utan hyr lokaler för varje 
verksamhetstillfälle. 
I början av 1990-talet gjordes en statlig utredning om bl.a. trossamfundens lokaler; 
Mycket under samma tak, SOU 1994:32. I utredningen, sid 308 konstateras att de bi-
dragsberättigade trossamfunden disponerade år 1993 drygt 4.000 lokaler för sin verk-
samhet. 

 

… har egen livskraft. 
• trossamfundet ska ha nått en viss storlek – betjäna minst 3.000 personer 

Trossamfunden redovisar årligen statistik över antalet betjänade till SST, bilaga k. 
Samtliga trossamfund eller samverkansorgan redovisar mer än 3.000 betjänade eller är 
en del av ett internationellt verksamt trossamfund av betydande omfattning. Se propo-
sition 1998/99:124, sid 65. 

• trossamfundet ska bedriva verksamhet på flera platser i landet 
SST redovisar årligen det antalet församlingar inom trossamfunden i samband med re-
dovisningen av organisationsbidrag. År 2007 fanns totalt 2.906 församlingen inom de 
40 bidragsberättigade trossamfunden, bilaga l. 
De flesta trossamfund har ett flertal församlingar; flest har Svenska Missionskyrkan 
med 714 redovisade församlingar. Totalt inom OÖKER finns 71 församlingar och 
inom IS 115 församlingar. Av de återstående trossamfunden redovisar ett fåtal av de 
mindre samfunden endast en församling. Dessa församlingar har dock verksamhet på 
flera platser i landet. 

 

5. Förslag till modifiering av reglerna för användning av 
stödet 
I uppdraget till SST ingår att om analysen så föranleder lämna förslag till modifiering av reg-
lerna för bidraget i förordningen om statsbidrag till trossamfund, SFS 1999:974. 
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Enligt SST:s bedömning innebär analysen inte något direkt förslag till förändring av förord-
ningen men vi vill fästa uppmärksamheten på några punkter: 

• Grundläggande och prioriterat vid bidragsfördelningen är bidragen till den lokala för-
samlingen; främst organisationsbidrag men också lokalbidrag.  
- Organisationsbidraget stöder församlingens regelbundna verksamhet. 
- Nyanskaffning, underhåll och utveckling av församlingens lokaler innebär en nöd-
vändig extra kostnad för församlingen under en begränsad byggperiod. Det är då rim-
ligt med ett projektbidrag i likhet med bidraget till Allmänna samlingslokaler. Pga be-
gränsad medelstilldelning har lokalbidraget under de senaste åren endast beviljats för 
handikappanpassning av lokaler. 
 

• När det gäller verksamhetsbidrag, § 10 och 11, hänvisar man då det gäller teologisk 
utbildning till uppräkningen i § 4. Någon motsvarande hänvisning finns inte angående 
andlig vård inom sjukvården. De båda paragraferna bör utformas lika. 
 

• Bland projektbidragen kan lokalbidrag endast beviljas till församlingar, § 12, medan 
etableringsbidrag kan beviljas trossamfund eller församlingar, § 15. Detta innebär allt-
så att lokalbidrag inte kan beviljas ett trossamfund. Lokalbidraget bör breddas så att 
även trossamfunds lokaler kan få del av bidraget. 
 

• Lokalbidraget är maximerat till 1.000.000 och handikappanpassningsbidraget till 
100.000 kr, § 13 och 14. Det maximala bidraget bör anpassas till kostnadsutveckling-
en; alternativt bör det maximala beloppet strykas i förordningen och i stället regleras i 
SST:s tillämpningsföreskrifter. 
 

• § 20 har olika formuleringar för att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut och för åter-
betalning av redan utbetalat bidrag. Texten bör ändras så att den mer detaljerade for-
muleringen för återbetalning också gäller för att ett beviljat bidrag inte betalas ut. 
 

• Regeringen bör överväga om regeringen kan besluta att ett trossamfund kan vara bi-
dragsberättigat under en begränsad tid. Bakgrunden är att då skulle etableringsbidrag 
kunna betalas ut till ett trossamfund som ännu inte finns med i listan i 2 § i förord-
ningen. 
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Bilaga a 

Fördelning av organisationsbidrag mellan trossamfunden och per 
betjänad 
 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

 
Trossamfund 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

År 2005 År 
2005 

Frälsningsarmén * 1.122.000 52.76 1.118.000 55.65 1.141.000 55.24
Metodistkyrkan * 407.000 56.45 413.000 56.59 424.000 59.65
Evangeliska Frikyrkan * 2.451.000 48.84 2.394.000 47.31 2.348.000 46.12
Pingströrelsen * 6.495.000 53.53 6.431.000 52.30 6.561.000 51.83
Sjundedags Adv.samf 263.000 68.69 277.000 68.91 293.000 71.74
Sv Alliansmissionen * 1.179.000 50.89 1.167.000 50.95 1.170.000 49.29
Sv Baptistsamfundet * 1.607.000 56.20 1.624.000 53.30 1.636.000 48.86
Sv Missionskyrkan * 6.427.000 51.94 6.427.000 50.31 6.445.000 49.89
ELM-Bibeltrogna Vänner 229.000 69.33 241.000 69.86 256.000 75.45
Ev Fosterlands-Stiftelsen 2.269.000 51.51 2.231.000 47.82 2.178.000 47.58
Estniska Ev-luth kyrkan 196.000 35.64 173.000 20.50 216.000 25.37
Lettiska Ev-luth kyrkan 94.000 48.23 116.000 59.27 119.000 59.89
Ungerska Prot kyrkan 233.000 42.66 250.000 45.84 273.000 49.97
Danska kyrkan 45.000 - 45.000 - 45.000 -
Norska kyrkan 435.000 - 435.000 - 435.000 -
Isländska kyrkan 20.000 - 20.000 - 20.000 -
Anglikanska kyrkan 191.000 63.67 198.000 66.00 208.000 69.33
Rom-Katolska kyrkan * 4.820.000 57.71 5.240.000 52.40 5.592.000 55.92
OÖKER   
- Bulgarisk ort kyrkan 31.000 38.75 39.000 48.75 49.000 61.25
- Estniska orto kyrkan 35.000 37.23 44.000 46.32 54.000 56.25
- Finska ort kyrkan 88.000 58.67 90.000 60.00 93.000 37.20
- Grekisk ort kyrkan 647.000 36.97 644.000 36.80 648.000 37.03
- Makedonisk ort kyrkan 342.000 57.00 346.000 57.67 353.000 58.83
- Rumänska ort kyrkan 324.000 48.98 314.000 48.00 307.000 47.06
- Ryska ort kyrkan 161.000 64.40 167.000 66.80 175.000 70.00
- Serbisk ort kyrkan 1.226.000 48.65 1.187.000 47.48 1.156.000 50.26
- Svenska ort prosteriet 120.000 57.69 121.000 58.88 125.000 61.21
- Armenisk ap kyrkan 119.000 52.89 147.000 61.89 153.000 64.42
- Eritreanska ort kyrkan ** 61.000 50.00 30.000 24.59 - -
- Etiopisk ort kyrkan 189.000 60.81 194.000 62.48 201.000 61.85
- Koptisk ort kyrkan 95.000 60.13 97.000 64.67 102.000 68.00
- Syrisk ort kyrkan 1.511.000 48.74 1.463.000 47.19 1.422.000 47.40
- Österns ass kyrka 264.000 52.64 262.000 52,24 261.000 54.60
Judiska Centralrådet 546.000 57.36 552.000 56.71 563.000 54.04
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Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

Summa 
bidrag 

Bi-
drag 
per 

betjä-
nad 

 
Trossamfund 

År 2007 År 
2007 

År 2006 År 
2006 

År 2005 År 
2005 

Isl samarbetsrådet 136.000 48.80 47.27 119.000 45.97
- Förenade Isl församl 1.626.000 1.358.000  1.398.000 
- Isl kulturcenterun. 659.000 706.000  669.000 
- Sv Muslimska Förb 1.989.000 2.241.000  2.005.000 
- Svenska Isl Församl 470.000 422.000  406.000 
Sv Budh. Samarbetsråd 202.000 54.34 - - - -
Totalt 39.324.000 52.93 39.224.000 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 
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Bilaga b 

Fördelning av trossamfundens kostnader 
 

Samfund Personalkostnad Lokalkostnad Övriga kostn Totala kostnader 
Frälsningsarmén 352 425 044 96 250 638 121 405 721 570 081 403
Metodistkyrkan * 19 000 000  24 600 000 43 600 000
Evangeliska Frikyrkan 162 433 000 70 559 000 126 174 000 359 166 000
Pingströrelsen ** 420 000 000 92 275 075 322 962 758 835 237 833
Sjundedag adv samf 15 542 109 5 887 651 4 411 733 25 841 493
Sv Alliansmiss *** 48 207 591 13 164 387 24 567 779 85 939 757
Sv Baptistsamf **** 29 394 000 12 404 000 32 110 000 73 908 000
Sv Missionskyrkan 242 157 000 134 857 000 182 765 000 559 779 000
ELM - Bibeltrogna Vänner 649 052 2 229 615 2 638 733 5 517 400
Ev Fost.stift 88 930 000 34 726 000 70 170 000 193 826 000
Est Ev-Luth kyrkan 654 721 64 863 168 121 887 705
Lett Ev-Luth kyrkan 66 250 86 109 26 787 179 146
Ungersk prot kyrkan 504 023 30 500 277 292 811 815
Danska Ev-Luth ky 63 685  461 319 525 004
Norska Ev-Luth ky 2 729 653 834 303 1 831 682 5 395 638
Isländska Ev-Luth ky 145 135 30 000 229 125 404 260
Angl kyrkan 817 547 261 393 591 811 1 670 751
Romersk kat kyrkan 53 000 000 33 000 000 32 000 000 118 000 000
OÖKER     
* Bulg ort kyrkan 13 602 15 300 11 418 40 320
* Estn ort kyrkan - - - -
* Finska ort kyrkan 13 640 165 498 151 298 330 436
* Grek ort kyrkan 207 020 271 891 1 281 208 1 760 119
* Mak ort kyrkan 612 115 391 216 3 032 085 4 035 416
* Rum ort kyrkan 732 339 271 735 131 820 1 135 894
* Ryska ort kyrkan 588 081 540 372 112 603 1 241 056
* Serb ort kyrkan 3 341 569 2 351 412 1 494 630 7 187 611
* Svenska ort Prost 150 385 160 369 132 847 443 601
* Armen ap kyrkan 281 781 164 150 138 241 584 172
* Eritr ort kyrkan 41 252 42 124 152 940 236 316
* Etiop ort kyrkan 259 444 198 267 - 457 711
* Kopisk ort kyrkan 393 761 360 305 249 273 1 003 339
* Syr ort kyrkan 8 876 771 12 062 674 7 792 821 28 732 266
* Öst assyriska kyrka 971 295 901 062 9 076 149 10 948 506
Judiska förs 21 259 546 10 495 328 26 475 421 58 230 295
Islam. samarb.rådet ***** 7 868 879 15 948 045 12 003 940 35 820 864
Buddhisiska sam-rådet 57 821 2 074 909 489 880 2 622 610
     
SUMMA 1 482 388 111 543 075 191 1 010 118 435 3 035 581 737
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* Lokalkostnaderna är inkluderade i Övriga kostnader 
** Vissa beräkningar är gjorda i underlaget 
*** Några mindre församlingar saknas i redovisningen 
**** Gäller endast de församlingar som inte samtidigt är anslutna till annat samfund + se * 
***** ISS saknas i redovisningen 
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Bilaga c  
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Bilaga d 

Fördelning av bidrag till den andliga vården inom sjukvården 2007 
 

BMOT Namn Postort Årsbidrag Extrabidrag 
Totalt 
bidrag 

30424 Filadelfiaförsamlingen 100 31 STOCKHOLM 90 000 0 90 000
30444 Filadelfiaförsamlingen 632 20 ESKILSTUNA 100 000 0 100 000
30446 Västerkyrkans församling 221 36 LUND 67 000 0 67 000
30448 Pingstförsamlingen 831 62 ÖSTERSUND 55 000 0 55 000
30458 Baptistförsaml Korskyrkan 114 29 STOCKHOLM 80 000 0 80 000
30707 Flatåskyrkan, sjukhuskyrkan 434 92 Vallda 60 000 0 60 000
30820 Immanuelskyrkans församling 113 83 STOCKHOLM 80 000 0 80 000
30821 Norrköpings Missionsförsamling 602 34 NORRKÖPING 85 000 0 85 000
30822 Betlehemskyrkan 411 26 GÖTEBORG 85 000 0 85 000
30823 Redbergskyrkans församling 416 70 GÖTEBORG 140 000 0 140 000
30824 Sv Frikyrkosamråd 172 99 SUNDBYBERG 1 372 000 15 000 1 387 000
30873 Föreningen för sjukhuskyrkan 828 33 EDSBYN 55 000 0 55 000
30900 Sjukhuskyrkans frikyrkoråd 523 37 ULRICEHAMN 75 000 0 75 000
30911 Sjukhusky. Dalarna Frikyrkoråd 791 42 FALUN 150 000 0 150 000
30912 Stockholms frikyrkoråd 135 68 TYRESÖ 104 000 0 104 000
30913 Sjukhuskyrkan Samråd 575 95 EKSJÖ 40 000 0 40 000
30914 Gävle Frikyrkoråd 802 52 GÄVLE 140 000 0 140 000
30915 Sjukhuspastorskommittén 260 40 VIKEN 140 000 0 140 000
30916 Sjukhuskyrkan 824 33 HUDIKSVALL 80 000 0 80 000
30917 samråd i Jönköping, Habo, Mull 551 18 JÖNKÖPING 75 000 0 75 000
30918 Frikyrkorådet f sjukhuskyrkan 384 40 ÅLEM 100 000 0 100 000
30919 Frikyrkorådet f sjukhuspastor 371 62 LYCKEBY 130 000 0 130 000
30920 Karlstadsortens samarbetsorgan 665 33 KIL 55 000 0 55 000
30921 Linköpings Frikyrkoråd 582 22 LINKÖPING 80 000 0 80 000
30922 Frikyrkosamrådet 217 65 MALMÖ 47 000 0 47 000
30923 Mölndals Kristna Samarbetsråd 431 61 MÖLNDAL 53 000 0 53 000
30924 Nyköpings Kristna Samarbetsråd 611 37 NYKÖPING 72 000 0 72 000
30925 Frikyrkliga arbetsgruppen 541 53 SKÖVDE 95 000 0 95 000
30926 Frikyrkliga sjukhuskommittén 854 62 SUNDSVALL 82 000 0 82 000
30927 Frikyrkliga rådet f sjukhkyrk 462 55 VÄNERSBORG 108 000 0 108 000
30928 Umeå Sjukhuspastorsråd 913 34 HOLMSUND 125 000 0 125 000
30930 Uppsala frikyrkokommitté 753 37 UPPSALA 120 000 0 120 000
30931 Gotlands Fria Kristn Samarbråd 620 16 LJUGARN 28 000 0 28 000
30932 Sjukhuskyrkans Frikyrkosamråd 331 31 VÄRNAMO 32 000 0 32 000
30933 Frikyrkor i Västerås samråd 724 63 VÄSTERÅS 120 000 0 120 000
30934 Kronobergs läns frikyrkoråd 352 51 VÄXJÖ 77 000 0 77 000
30935 Örebro frikyrkoråd 703 48 ÖREBRO 100 000 0 100 000
30936 Härnösands Frikyrkoråd 871 40 HÄRNÖSAND 65 000 0 65 000
30937 Sjukhuskyrkan-Norra Kalmar län 593 33 VÄSTERVIK 75 000 0 75 000
30938 Katolska biskopsämb 102 62 Stockholm 78 000 0 78 000
30939 Sjukhuskyrkan Sunderbyn 972 32 LULEÅ 100 000 0 100 000
33100 Halmstads Missför, A Fredman 310 40 Harplinge 110 000 0 110 000
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BMOT Namn Postort Årsbidrag Extrabidrag 
Totalt 
bidrag 

34806 Skövde Musl kulturfö 541 21 Skövde 110 000 0 110 000
37327 Göteborg serbisk ortodoxa förs 400 22 Göteborg 50 000 0 50 000
 Summa  5 085 000 15 000 5 100 000
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Bilaga e:1 
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Bilaga e:2 
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Bilaga f 
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Bilaga g 

Kontrollerade lokalbidrag år 2002 
 
Årgång Regist- Samfund Namn Kommun Totalt Slut- 

 rerings-    bidrag redovisat 
 nummer    (tkr)  

90 33 037 33 Sto SERB Stockholm 553 971028 
93 02 425 02 Malsjö Grums 101 970822 
93 05 094 05 Orsa Orsa 205 970226 
94 01 480 01 Gudmundrå Kramfors 172 970305 
94 02 454 02 Skärblacka Norrköping 525 970401 
94 02 484 02 Sundsvall Sundsvall 447 970423 
94 03 221 03 Fole Gotland 155 970109 
94 06 117 06 Umeå Umeå 92 971210 
94 07 114 07 Almesåkra Nässjö 92 971212 
94 14 056 14 Insjön Leksand 525 970410 
94 21 086 21 Nässjö KK Nässjö 135 970210 
94 43 054 43 Göteb KOPT Göteborg 238 970627 
95 01 498 01 Västerås Västerås 644 970124 
95 01 505 01 Offerdal Krokom 143 970410 
95 02 491 02 Sundsvall Sundsvall 73 970423 
95 03 239 03 Högsböle Piteå 40 970116 
95 04 056 04 Göteb FA Hisinge Göteborg 29 970108 
95 05 101 05 Sto Hägersten Stockholm 240 970226 
95 06 126 06 Uddevalla Uddevalla 163 970124 
95 07 125 07 Mulseryd Jönköping 100 970125 
95 07 126 07 Frölunda V Göteborg 86 970122 
95 14 085 14 Åtvidaberg Åtvidaberg 538 970606 
95 21 095 21 Skövde KK Skövde 335 970402 
95 43 059 43 Sto KOPT  Häger Stockholm 245 970306 
96 01 497 01 Vänersborg Vänersborg 100 970226 
96 01 511 01 Skålö Dala Järn Vansbro 118 970318 
96 01 513 01 Tidan Skövde 48 970619 
96 01 521 01 Billdal Göteborg 33 971205 
96 01 522 01 Delsbo Hudiksvall 30 970908 
96 01 523 01 Bua Varberg 238 971125 
96 01 528 01 Svansele Norsjö 89 970611 
96 01 545 01 Sundbyberg Sundbyberg 140 970804 
96 02 520 02 Kila Säffle 125 970115 
96 02 539 02 Tystberga Nyköping 107 970418 
96 02 549 02 Krokserud Grums 100 970804 
96 02 550 02 Nossebro Essunga 381 970226 
96 02 554 02 Länna Norrtälje 100 970130 
96 03 248 03 Bodbyn Umeå 44 971211 
96 06 134 06 Vintrosa Örebro 100 970114 
96 07 130 07 Bultsbol Ödeshög 67 970318 
96 07 133 07 Bredaryd Värnamo 154 970908 
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Årgång Regist- Samfund Namn Kommun Totalt Slut- 
 rerings-    bidrag redovisat 
 nummer    (tkr)  

96 07 135 07 Sandsjöfors Nässjö 159 970210 
96 07 136 07 Flisby Nässjö 32 970912 
96 09 033 09 Ingelsträde Höganäs 149 970226 
96 10 067 10 Roggafors Ånge 172 970319 
96 10 070 10 Götabro Lekeberg 100 971014 
96 14 088 14 Västervik Västervik 263 970424 
96 14 091 14 Väderstad Mjölby 120 970904 
96 21 104 21 Värnamo KK Värnamo 393 970613 
96 32 065 32 Göteb Mor Malke Göteborg 361 970618 
97 01 566 01 Lindesberg Lindesberg 64 971008 
97 01 571 01 Rökå Malå 100 971201 
97 02 564 02 Grums Grums 30 970822 
97 02 565 02 Hanebo Bollnäs 50 971013 
97 02 566 02 Jällby Herrljunga 100 970804 
97 02 569 02 V Ämtevik Sunne 36 970804 
97 03 257 03 Torrböle Nordmaling 28 971218 
97 03 259 03 Åbyn Skellefteå 50 971209 
97 04 064 04 Hemse Gotland 36 971216 
97 04 065 04 Jönköping Jönköping 88 971216 
97 05 108 05 Söderköping Söderköping 30 970804 
97 05 109 05 Sättna Sundsvall 50 971017 
97 06 139 06 Eringsboda Ronneby 79 970911 
97 06 141 06 Örebro Fil Örebro 100 971029 
97 08 037 08 Örebro Örebro 35 971216 
97 14 094 14 Arbrå Bollnäs 100 971013 
97 21 106 21 Skövde Skövde 100 971125 
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Bilaga h 
 

 

UTVÄRDERING AV ETABLERINGSBIDRAG 
beviljade i början av 2000-talet 

 
 
Etableringsbidraget har funnits som SST-bidrag sedan år 1987. Det 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. 
 
I denna utvärdering har de församlingar tagits med som beviljats etableringsbidrag huvudsak-
ligen i början av 2000-talet. Församlingar som har fått bidrag under de senaste  
2-3 åren är inte med i utvärderingen, då det är för tidigt att avläsa något relevant resultat. 
 
Syftet har varit att se om bidraget verkligen har utmynnat i en fortlöpande verksamhet. 
 
56 församlingar har ingått i undersökningen. Av dessa har 46 fortfarande en pågående verk-
samhet, alltså 82%. 
 
En enkät skickades ut till församlingarna. Där frågades om församlingen fortfarande har verk-
samhet nu i slutet av år 2008 och hur många personer som i så fall finns med i verksamheten. 
Dessutom fick församlingarna beskriva sin verksamhet med några få ord. Enkäten skickades 
inte till de muslimska församlingarna. För dem fanns redan bra material genom de uppgifter 
som SST regelbundet samlar in. 
 
Genomsnittligen berörs enligt uppgifter från församlingarna ca 400 personer i respektive pro-
jekt. Specificerat antal för projekten redovisas i tabellen nedan. 

 
Genomgående för verksamheterna är att man bedriver traditionellt församlingsarbete, dvs 
gudstjänster, själavård, barn- och ungdomsarbete, besöksverksamhet, studiegrupper och kör-
verksamhet mm. Förutom detta traditionella arbete redovisas en del ytterligare verksamheter 
som specificeras i tabellen. 

 
År 2005 blev Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd bidragsberättigat. En del etableringsbidrag 
har betalts ut till buddhistiska församlingar. Samtliga dessa församlingar har verksamhet idag. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att av de undersökta projekten så bedriver 82% fortfa-
rande verksamhet och enligt redovisningen ovan berörs ganska många människor av verk-
samheten.  
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Bilaga i 
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Bilaga j 

Den ekonomiska egeninsatsen inom trossamfunden 
 

 Egen- Egeninsats
SAMFUND insats per bidr.ber

 (tkr) betjänad 
Frälsningsarmén 162 341 7 817
Metodistkyrkan 6 098 851
Evangeliska Frikyrkan 188 648 3 720
Pingströrelsen 324 600 2 662
Sjundedag adv samf 15 124 3 578
Sv Alliansmiss 36 155 1 568
Sv Baptistsamf 82 136 2 987
Sv Missionskyrkan 279 000 2 274
ELM - Bibeltrogna Vänner 2 494 769
Ev Fost.stift 66 095 1 461

Est Ev-Luth kyrkan 194 37

Lett Ev-Luth kyrkan 216 111

Ungersk prot kyrkan 358 119
Danska Ev-Luth ky    
Norska Ev-Luth ky    
Isländska Ev-Luth ky    

Angl kyrkan 774 258
Romersk kat kyrkan 83 500 994

OÖKER    

* Bulg ort kyrkan 24 30

* Estn ort kyrkan 32 Oklar 

* Finska ort kyrkan 118 Oklar 

* Grek ort kyrkan 711 59

* Mak ort kyrkan 1 006 168

* Rum ort kyrkan 458 76

* Ryska ort kyrkan 877 585

* Serb ort kyrkan 5 084 199

* Svenska ort Prost 238 114

* Armen ap kyrkan 213 100

* Eritr ort kyrkan 225 Oklar 

* Etiop ort kyrkan 429 138

* Kopisk ort kyrkan 611 382

* Syr ort kyrkan 23 401 613
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 Egen- Egeninsats
SAMFUND insats per bidr.ber

 (tkr) betjänad 
* Öst assyriska kyrka 2 342 447

Judiska förs 5 414 578

Islam. samarb.rådet 17 257 173

Buddhisiska sam-rådet 2 624 586

    

SUMMA 1 308 797 1 764
   
Kursiverad stil: Uppgifterna enligt lista från 2005 
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Bilaga k 

Antal betjänade i trossamfund relaterade till SST 
 
Samfund                  2007 
 
Anglikanska kyrkan 3 000 
 
ELM - Bibeltrogna Vänner 3 207 
  
Estniska evangelisk-lutherska 
kyrkan 4 950  
 
Lettiska evangelisk-lutherskakyrkan 1 940 
 
Evangeliska Fosterlands- 
stiftelsen 43 602 
 
Frälsningsarmén 19 492 
 
Islamiska församlingar 106 327  
 
Judiska församlingarna 9 368 
  
Metodistkyrkan 6 875 
  
Evangeliska Frikyrkan 49 079 
 
Ortodoxa och österländska kyrkor 
 
- Armeniska ortodoxa kyrkan 2 000 
 
- Bulgariska ortodoxa kyrkan 800 
 
- Eritreanska ortodoxa kyrkan 2 359 
 
- Estniska ortodoxa kyrkan - 
 
- Etiopiska ortodoxa kyrkan 3 100  
 
- Finska ortodoxa kyrkan 1 500 
 
- Grekisk ortodoxa kyrkan 17 500 
 
- Koptiska ortodoxa kyrkan 1 620 
 
- Makedoniska ortodoxa kyrkan  6 000 
 
- Rumänska ortodoxa kyrkan 6 111 
 
- Ryska ortodoxa kyrka 1 500 
 
- Serbiska ortodoxa kyrkan 25 800 
 
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 100 
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- Syrisk ortodoxa kyrkan 37 179 
 
- Österns assyriska kyrka 5 575 
 
Pingströrelsen 122 184 
 
Romersk-katolska kyrkan 86 785 
 
Sjundedags Adventistsamfundet 4 107 
 
Svenska Alliansmissionen 22 531 
 
Svenska Baptistsamfundet 28 170 
 
Svenska Missionskyrkan 118 397 
 
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd 5 367 
 
Ungerska Protestantiska kyrkan 5 427 
 
 

Totalt             753 952 
 
 
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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Bilaga l 

Antal församlingar inom respektive trossamfund, samt vilka av 
dessa som fått Organisationsbidrag 
 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

 
Trossamfund 

År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 År 2005 År 2005 
Frälsningsarmén 9 155 11 155 7 162
Metodistkyrkan 5 55 5 56 4 56
Evangeliska Frikyrkan 56 314 55 317 60 323
Pingströrelsen 64 478 78 478 480 480
Sjundedags Adv.samfundet 13 40 13 40 14 42
Svenska Alliansmissionen 16 194 15 203 15 207
Svenska Baptistsamfundet 40 223 35 226 46 234
Svenska Missionskyrkan 133 714 140 732 133 759
ELM-Bibeltrogna Vänner 28 62 29 57 31 66
Ev Fosterlands-Stiftelsen 107 414 84 423 105 425
Estniska Ev-lutherska kyrkan 7 7 7 7 7 7
Lettiska Ev-lutherska kyrkan 1 1 1 1 1 1
Ungerska Prot kyrkan 1 1 1 1 1 1
Danska kyrkan 1 1 1 1 2 2
Norska kyrkan 2 2 2 2 2 2
Isländska kyrkan 1 1 1 1 1 1
Anglikanska kyrkan 2 2 2 2 2 2
Romersk-Katolska kyrkan 42 42 42 42 42 42
OÖKER  
- Bulgarisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Estniska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Finska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Grekisk ortodoxa kyrkan 4 4 4 4 4 4
- Makedonisk ortodoxa kyrkan 2 2 2 2 2 2
- Rumänska ortodoxa kyrkan 3 3 3 3 3 3
- Ryska ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Serbisk ortodoxa kyrkan 9 9 9 9 9 9
- Svenska ortodoxa prosteriet 2 2 2 2 2 2
- Armenisk apostoliska kyrkan 2 2 2 2 2 2
- Eritreanska ort kyrkan 1 1 1 1 - -
- Etiopisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Koptisk ortodoxa kyrkan 1 1 1 1 1 1
- Syrisk ortodoxa kyrkan 33 36 33 37 33 48
- Österns assyriska kyrka 6 6 6 6 6 6
Judiska Centralrådet 4 4 4 4 4 4
Islamiska samarbetsrådet 1 1  
- Förenade Islamiska församl 32 36 31 35 32 33
- Isl. kulturcenterunionen 15 15 16 16 16 16
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Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

Antal 
försam-
lingar 

som får 
bidrag 

Totalt 
antal 

försam-
lingar 

 
Trossamfund 

År 2007 År 2007 År 2006 År 2006 År 2005 År 2005 
- Sveriges Muslimska Förbund 47 49 42 45 42 44
- Sv Islamiska Församlingarna 10 14 8 11 7 10
Sv Budh. Samarbetsråd 8 10 - - - -
Totalt 713 2.906 691 2.927 1.121 3.001
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