
Medlemsmöte 14 November 2022

Införandet av ett centralt 
medlemsregister



Medlemsregistret och danaregistret
Vad är skillnad?

Medlemsregister

o Gäller personer som anmält sig som medlem i en buddhistisk förening och 
är upptagna i ett medlemsregister som underlag för ansökan om statsbidrag
Underlag för föreningens medlemsregister 2022 kan vara:
• anmälan av medlemskap via pappersblanketter
• registrerade inbetalningar av medlemsavgift via bank 

o Gäller regelbundna besökare: personer som besöker den lokala
medlemsorganisationens aktiviteter regelbundet (minst 2 gånger) under ett
år

Danaregister
o Gäller personer som gett sitt medgivande till avgiftshjälp genom

Skatteverket, att dra 0,7% till Buddhistisk dana från deras beskattningsbara
inkomst
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Hur ser medlemsregistret ut idag hos SBG?

o Varje SBG medlemsorganisation som uppbär statsbidrag från SST måste ha 
ett lokalt medlemsregister. 

o Registret ska bestå av ifyllda pappersblanketter och uppgifterna registreras 
även i ett digitalt register 

o Minst en gång om året ska registren i varje förening granskas av den lokalt 
registeransvarige och personuppgifter uppdateras

o SBG ansvarar för att uppgifterna i medlemsregistren stämmer
o SST kan göra stickprov och besök hos en lokal förening, för att se om 

uppgifterna i den till SBG/SST lämnade statistiken stämmer
o Dubbletter får inte finnas i olika buddhistiska föreningars register som

räknas som underlag för statsbidrag, eftersom man kan bara få statsbidrag
för en (1) person per år genom SBG
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Bästa registreringssätt för ett GDPR-säkrat medlemsregister är mallen i denna länk.
Danaregistret följer denna mall.

Enligt SST är det sannolikt att texten på redovisningsblanketten för föreningens medlemmar 
och övriga deltagare 2022 är likt åren före coronapandemin (blankett kommer kring 20 
december 2022):

A: Antalet medlemmar i medlemsregistret 31 december 2022.
• Skall vara registrerade med namn, adress, födelse- eller personnummer och registreringsdatum
• Varje nyregistrerad medlem över 12 år skall bekräfta medlemskap med namnunderskrift 
• Endast personer som är folkbokförda i Sverige får medräknas.

B: Antalet övriga bidragsgrundande personer registrerade 31 december 2022.
• Här redovisas regelbundna deltagare i verksamheten som inte är medlemmar

(till exempel meditation, barn- och ungdomsgrupper, pensionärsverksamhet, 
utbildning, sång- o musikverksamhet, etc.)

• Övriga bidragsgrundande deltagare skall vara registrerade med namn och adress.
• Register över övriga bidragsgrundade personer skall upprättas på nytt varje år.
• Endast personer som är folkbokförda i Sverige får medräknas.

https://www.sverigesbuddhister.se/wp-content/uploads/2022/11/Exempel-medlemsblankett-1.docx


Exempel på utmaningar många föreningar möter idag 
med sina lokala register och ytterligare planerade krav

o Behövs registeransvariga som under året fyller på och uppdaterar
registret

o Regelbundna besökare behöver läggas in varje år på nytt
o Svårt att veta om samma person förekommer två gånger i olika

buddhistiska föreningarnas medlemsregister
o Höga kostnader för väntat krav på auktoriserad revisor för var och en av 

de lokala föreningarna
o Svårt att uppfylla kraven för ett uppdaterat medlemsregister. Exempelvis 

vid överlämnande av uppgifter till ny registeransvarig, brist på tid för 
uppdatering årligen, brist på information och stöd i hur registret ska 
hanteras

o GDPR säkra hanteringen av personuppgifter
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Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation, det 
svenska namnet är Dataskyddsförordningen. Alla organisationer som
behandlar personuppgifter ska tillämpa GDPR från 25 maj 2018, som
ersätter personuppgiftslagen (PuL) 

Denna nya lag innebär skärpta krav på företag och andra organisationer
att informera bland annat varför och hur de samlar in och hanterar
personuppgifter
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Varför behövs ett centralt medlemsregister?

o SBG ansvarar för att uppgifterna i föreningarnas medlemsregister stämmer. I 
nuläget finns svårigheter att regelbundet ta stickprov på plats 

o Kraven på medlemsregistrering är samma för alla föreningar. Dock skiljer det sig åt 
hur de förstår och hanterar dessa krav

o SBG har möjlighet att där det behövs, komplettera medlemsregistret för att 
uppfylla kraven genom att anskaffa och bekosta ett centralt elektroniskt 
medlemsregister som administreras av SBG. Registret kommer årligen att 
uppdateras genom SPAR – Statens personadressregister

o Väntat ny lag med förändringar på krav för att få statsbidrag
Skärpta villkor på korrekta uppgifter i medlemsregistret, med krav på auktoriserad revisor för 
registergranskning

o GDPR säkra hanteringen av personuppgifter. Bland annat upprättar SBG
sekretessförbindelser med både SBG- och lokala registeransvariga
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Fördelar med ett centralt SBG medlemsregister
o Alla lokala föreningarna lämnar 1:a året (31 januari 2023) in sitt digitala register till SBG

som via tjänsteleverantören Svenskalag läggs in i ett centralt register
o Efter utbildning av registeransvariga kan dessa därefter logga in i det centrala SBG

registret. Varje medlemsorganisation har endast tillgång till sitt lokala register och kan
allteftersom införa och uppdatera sina medlemsuppgifter. 

o Medlemsregisteransvariga på SBG:s kansli har tillgång till alla lokala föreningarnas
register

o SBG ombesörjer uppdatering av hela registret genom SPAR en gång årligen
o SBG kan göra stickprov och vara stöd kring medlemsregistreringen för de lokala

föreningar som behöver det 
o Så länge lagändringen inte träder i kraft kan SST göra stickprov
o Om nya lagändringen träder i kraft med krav på auktoriserad revisor, står SBG för 

kostnaden.
o SPAR och andra leverantörer av registertjänster som SBG samarbetar med följer GDPR-
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Årlig körning genom SPAR
Vad är SPAR och vad har de för funktion?

o SPAR - Statens personadressregister, är ett elektroniskt offentligt register som
omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska
medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och 
vars identitet är fastställd. Uppgifterna i SPAR uppdateras varje dygn med uppgifter
från folkbokföringsregistret. Syftet med SPAR är att lämna ut uppgifter elektroniskt
under förutsättning att mottagaren uppfyller vissa villkor

o Skatteverket är huvudman och personuppgiftsansvarig för SPAR sedan 1 januari 2009
o Skatteverket har formulerat sitt uppdrag kring SPAR så här:
o Skatteverket ska hålla ett register (SPAR) och elektroniskt lämna ut personuppgifter

på ett effektivt sätt, till låg kostnad för användarna samtidigt som den enskildes
integritet värnas
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SPAR och GDPR
Regler som styr verksamheten i SPAR finns bland annat i
o Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG, (EU:s dataskyddsförordning),

o lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning,

o lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SparL),
o förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret (SparF),
o förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket, samt
o Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR (SKVFS 2021:1 

samt SKVFS 2011:06 och SKVFS 2012:06).
Syftet med SPAR framgår av ändamålen som anges i 3 § SparL. Personuppgifter
får lämnas ut (behandlas) om mottagaren ska använda uppgifterna för att
1. aktualisera, komplettera och kontrollera personuppgifter (kontrolländamålet),
2. ta ut uppgifter om namn och adress genom urvalsdragning för direktreklam, 
opinionsbildning eller samhällsinformation eller annan därmed jämförlig
verksamhet (urvalsändamålet). SBG Medlemsmöte
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Snabbguide dataskyddsförordningen - GDPR

o Ni får inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt.
o Ni får bara samla in data för i förväg bestämda ändamål.
o Data får inte sparas längre än nödvändigt.
o Data får inte sparas på fler platser än nödvändigt.
o Data får inte lagras utanför EU länder eller länder med motsvarande

personskydd i lagstiftningen (tex https://www.privacyshield.gov).
o Användare har rätt att veta vad för data ni har sparat om dem.
o Användare har rätt att bli bortglömda. (så kallad gallring)
o Dataläckor måste rapporteras till datainspektionen.
o Det måste finnas dokumentation för hur ni hanterar personuppgifter.
o Alla leverantörer som hanterar personuppgifter för er måste följa GDPR, 

och ni måste ha ett personuppgiftsbiträdesavtal med varje leverantör.
o Ni måste utse en personuppgiftsansvarig.

SBG Medlemsmöte
14 november 2022



Hur uppfyller Sveriges buddhistiska gemenskap GDPR-reglerna kring 
hanteringen av personuppgifter? 

Hur hanterar berörda samarbetspart medlemsregistret enligt GDPR?

Både SBG och berörda myndigheter och leverantörer av digitala register har 
åtagit sig att följa GDPR lagstiftning 
SBG kommer i och med införandet av det centrala medlemsregistret att
upprätta sekretessförbindelser med både SBG- och lokala registeransvariga

Läs mer om SBG:s GDPR policy på hemsidan:

GDPR – Sveriges buddhistiska gemenskap (sverigesbuddhister.se)

SBG Medlemsmöte
14 november 2022

https://www.sverigesbuddhister.se/gdpr/

