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Yttrande över ansökan från Sveriges buddhistiska gemenskap om att få bli
statsbidragsberättigat
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har anmodats att inkomma med yttrande i rubricerat ärende.
Sammanfattning
Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG), består till stor del av trossamfund som tidigare ingått i Sveriges
Buddhistiska Samarbetsråd (SBS). SBS har under alla år varit punktliga och korrekta i sin rapportering samt
redovisning av till dem fördelat statsbidrag. De har visat en god stabilitet. Antalet betjänade har ökat, och
ökar allt jämt, inte minst ute i landet genom invandring men även i antal konvertiter. Det finns ingen orsak
att tro att den goda förvaltning som det tidigare samarbetsrådet visat ska vara av lägre kvalitet när det gäller
det nya trossamfundet SBG.
Myndigheten för stöd till trossamfund tillstyrker därför förslaget om:
att:

låta Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG), organisationsnummer 252004-9566, bli
statsbidragsberättigat, samt

att:

samtidigt avsluta rätten till statsbidrag för Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) och låta
ta bort SBS ur Förordning om statsbidrag till trossamfund (SFS 1999:974 utfärdad 25
november 1999 med ändringar t.o.m. SFS 2018:1534).

Bakgrund
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd – SBS grundades redan år 1993 och blev år 2005 statsbidragsberättigat
i sin form som samarbetsorgan. Antalet buddhistiska trossamfund bestående av olika inriktningar samt
språkgrupper, oftast till Sverige de senaste åren invandrade grupper, har vuxit och antalet betjänade har med
åren ökat markant. Under de nästan 15 år som SBS har varit statsbidragsberättigat har kontakten och

samarbetet med SST och den administration som ett sådant trossamfund ska behärska, varit klar och tydlig.
Samarbetsorganet har också visat stort samhällsengagemang i t.ex. flyktingfrågan och deltagit i utvecklingen
av krisberedskapsarbetet. Vad gäller arbetet inom andlig vård inom sjukvården har den buddhistiska
närvaron och engagemanget varit starkt. Det finns i nuläget två koordinatorer för att koordinera buddhistisk
närvaro på sjukhusen runt om i landet.
Det finns flera orsaker, där ibland organisatoriska inför en eventuell förordningsändring gällande
statsbidragsberättigade trossamfund, och viljan att söka uppbördshjälp, som gett Sveriges Buddhistiska
Samarbetsråd (SBS) orsak att vilja se över sin organisationsform. De tog därför beslut om att gå samman i ett
trossamfund för vilket man sökte registrering. Den 16 april 2019 beviljades Sveriges buddhistiska
gemenskap (SBG) registrering som registrerat trossamfund hos Kammarkollegiet.
Frågan om huruvida det nya trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande
värderingar som samhället vilar på, huruvida det är stabilt och har egen livskraft anser myndigheten var klart
besvarad genom de tidigare årens professionella arbete i sina kontakter med SST.
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