Styrgruppens rekommendationer och kommentarer utifrån
utredarens rapport
Under det knappa år som utredningen pågått har styrgrupp och utredare haft mycket nära
kontakt och täta avstämningar. Slutprodukten, Diakoniframtidsutredningen 2019, är dock
utredarens – vi har tyckt att det varit angeläget att utredaren får behålla viss frihet när hon
drar sina slutsatser. Som styrgrupp är vi tacksamma för utredarens gedigna arbete och tror
att den kommer kunna vara till stor hjälp. Som en hjälp för mottagandet av rapporten
skickar vi här med några korta kommentarer till utredningens tre huvudförslag.

Utredningens huvudförslag 1
Styrgruppen står bakom förslaget att skapa ett diakonalt center kopplat till Equmeniakyrkan
region Stockholm. Vi tror att centret skulle bli en viktig resurs framför allt för lokala
församlingar i regionen men också för Equmeniakyrkan som helhet.
Centrets organisation
Vi tror att centret ska vara en egen organisation för att kunna vara fritt och självbeslutande.
Det gör att det är fritt från att behöva gå via Equmeniakyrkans budgetprocesser och
kyrkokonferenser och det ger det möjlighet att söka medel som en kyrka inte kan söka. Men
vi vill se centret så nära Equmeniakyrkan och Equmenia region Stockholm som möjligt. Detta
kan säkras upp genom att i stadgarna fastställa att styrelse tillsätts av
Equmeniakyrkan/Equmenia. Därmed förordar vi utredarens alternativ 1, men utredningens
förslag måste självklart granskas och bedömas.
Centrets uppdrag
Man behöver fundera på namnet på ett eventuellt kommande center.
Vi håller med om att huvuduppdraget ska vara att stötta församlingarnas arbete. I
utredningen finns goda förslag till mer utförlig uppdragsbeskrivning.
Centrets placering
Vi håller med om att centret ska samlokaliseras med region Stockholms personal. Däremot
håller vi inte med utredaren om geografisk placering. Eftersom centret inte ska vara
operativt behöver det inte ligga i Stockholms city. Snarare är det en stor fördel om det ligger
vid Campus Bromma, dit regionskansliet redan är lokaliserat. Centret skulle ytterligare stärka
tanken att skapa ett Equmeniakyrkligt center vid Campus Bromma. Närheten till EHS och
folkhögskolan skulle vara viktig både för skolorna, centret och församlingarna.

Utredningens huvudförslag 2
Styrgruppen står bakom förslaget att överföra Råd och stöd-verksamheten till annan/andra
huvudman/män. Det vore intressant att vidare undersöka utredningens sondering kring att
överföra Råd och stöd till Asylrättscentrum och Immanuelskyrkan för bedömning om detta
är realistiskt och möjligt.
Styrgruppens medskick till Sociala Missionen: Råd och stöds upparbetade kompetens bör
förvaltas på ett klokt sätt.

Styrgruppens medskick till Equmeniakyrkan: Se över på vilket sätt församlingarna kan få stöd
i juridisk och social rådgivning. Behöver de Råd och Stöd? Vill Equmeniakyrkan bli fullvärdiga
medlemmar i Rådgivningsbyrån?

Utredningens huvudförslag 3
Vi ser att utredningen innehåller förslag som också går bortom det uppdrag vi fått. Här finns
tex tankar och idéer om Equmeniakyrkans diakoni och diakoner. Som styrgrupp ser vi inte
att det är vår uppgift att uttala oss om detta, men tror att det finns många intressanta tankar
i utredningen som vi överlåter till Equmeniakyrkan att använda som man finner det bäst.
Vi ser också att det finns exempel i utredningen där resonemang bygger på ännu ej
avslutade utredningar inom Equmeniakyrkan, exempelvis växtpoolsutredningen. Förslagen
måste läsas i det ljuset, men kan ändå vara intressanta att beakta.

Ekonomi
Vi överlåter till respektive parter att granska om de ekonomiska ramar som presenteras i
utredningen är realistiska.

Vägen vidare
När vi nu överlämnar denna utredning vill vi klargöra att arbetet är långt ifrån färdigt.
Utredningen ger flera förslag, men rymmer inte några beslut. Det är upp till Sociala
Missionen och Equmeniakyrkan att fatta dessa.
Vi i styrgruppen vill uttrycka vårt varma tack till utredare Anna Ardin för ett gediget och
engagerat arbete. Vi tackar också Equmeniakyrkan och Sociala Missionen för visat
förtroende. Vi ser vårt uppdrag härmed som avslutat och överlämnar nu utredningen till
Equmeniakyrkans kyrkoledning och Sociala Missionens styrelse. Utredningen tror vi kan
utgöra ett mycket gott underlag för beslut om Sociala Missionens framtid. I utredningen
finns förslag för hur vägen mot beslut och eventuellt verkställande skulle kunna gå vidare.
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