Motion angående framtida inriktning för Sociala Missionen

Inledning
Sociala Missionens styrelse har i ”Sociala Missionen och framtiden” (april 2020) presenterat
ett förslag till inriktning och organisation för den fortsatta verksamheten, samt de underlag
och överväganden som ligger till grund för förslaget. Förslaget utgår ifrån
Diakoniframtidsutredningen, som presenterade sin slutrapport i juni 2019. Vi har tagit del av
styrelsens förslag och noterar att styrelsen har lagt ner ett omfattande arbete i denna fråga.
Vår uppfattning är dock att styrelsens förslag i alltför hög utsträckning inriktas på att driva
den nuvarande Råd och stöd-verksamheten, även om den ges uppdraget att arbeta på både
strukturell nivå och individnivå. Vi anser att styrelsen därmed bortser från ett antal viktiga
och övergripande framtidsfrågor.
Vägvalsfrågor
När det gäller Sociala Missionens framtid finns ett antal vägvalsfrågor att ta ställning innan
man ger sig in på mer detaljerade tankar om organisation, bemanning, lokalisering m.m. Det
handlar bl.a. om:
•
•
•
•
•
•

Ska Sociala Missionen finnas kvar eller är det dags att lägga ner föreningen?
Ska verksamheten i fortsättning ha en tydlig förankring i församlingarna, (inte
bara lokalmässigt) eller ska den även i fortsättningen drivas sammanhållen, i egna
lokaler mitt i Stockholm?
Ska Sociala missionens verksamhet i första hand vara en professionellt driven
verksamhet baserad på expertkunnande?
Ska SM på allvar försöka vara en resurs för församlingarna i hela regionen (enligt
stadgarna) eller bara i Stockholm och de närmsta kommunerna?
Vilken betydelse ska medlemskapet ha?
Hur kan vi på bästa sätt förvalta och använda det betydande ekonomiska kapital
som idag finns i Sociala Missionen.

Förslag till inriktning av Sociala Missionens fortsatta verksamhet
Sociala Missionen kan på sätt och vis sägas ha tappat sina rötter, i och med den allt svagare
förankringen i medlemsförsamlingarnas verksamhet. Detta kan nog sägas bero på både
Sociala Missionen och församlingarnas relativa ointresse för verksamheten.
Vi anser därför att det behövs en nystart av verksamheten, vilket vi också uppfattar som det
grundläggande motivet när styrelsen initierade framtidsutredningen. De åtgärder som
vidtagits de senaste åren när det gäller nya huvudmän för Lundens LSS-boende och
Gymnasieskolan Futurum samt minskad administration, underlättar för en sådan nystart.
Såväl i styrelsens förslag som i Frank Åkermans och Dag Fagerhems förslag, ser vi tankar om
hur Sociala Missionen skulle kunna bli någon form av samverkansstruktur för att stimulera
och utveckla församlingarnas lokala, diakonala arbete.
Vi anser att årsmötet ska fastställa en inriktning för Sociala Missionens utveckling under de
närmaste åren och ett uppdrag att närmare överväga och konkretisera formerna för detta.
Arbetet bör utgå från följande huvudpunkter:

•

•

•

•
•

•

Sociala Missionen är en form för samverkan mellan lokala församlingar och syftar till
att stödja och initiera utveckling av lokalt, församlingsbaserat diakonalt arbete. Det
innebär att församlingarna samverkar i, inte med, Sociala Missionen. Arbetssätt och
innehåll byggs utifrån församlingarnas lokala förutsättningar och behov.
Sociala Missionen bidrar aktivt till att initiera och etablera lokala diakonala
verksamheter. Det kan innebära både att förmedla erfarenheter och medverka i
planering, men också att inledningsvis bidra till finansiering. Bidrag ska kunna ges
under en inledningsfas (max 1,5 – 2 år) då församlingen bygger upp verksamheten
och skapar sin egen långsiktiga finansiering.
Sociala Missionen bidrar till att etablera nätverk där församlingar kan dela
ambitioner och erfarenheter, för utveckling av det lokala arbetet samt skapa
förutsättning för att flexibelt kunna agera på nya eller förändrade behov inom
församlingarnas närområden. Det arbetet bör ske i nära samverkan med
Equmeniakyrkans regionala kansli (Region Stockholm). I nätverken kan såväl
församlingarnas anställda som lokala särskilda utskott och arbetsgrupper ingå.
Sociala Missionen bidrar också till att etablera nätverk med resurspersoner med
varierande kompetenser utifrån de behov av sakkunnigstöd som efterfrågas av de
lokala församlingarna.
Sociala Missionen bör också kunna vara en samarbetspartner till den lokala
församlingen, i linje med tankarna att Sociala Missionen ska ”sätta upp skylten”
lokalt. Ett viktigt skäl till detta är att Sociala Missionen i vissa sammanhang kan ha
lättare att söka bidrag, från såväl kommuner som från fonder och stiftelser.
För att stärka och underlätta kopplingen till regionen föreslås att Equmeniakyrkans
representant i styrelsen istället ska representera regionen.

Vi anser att nystarten bör ske i ett treårsperspektiv, med löpande rapportering till
medlemsförsamlingar och till regionen. Lägesrapporter ges vid årsmöten och andra
ombudsmöten. Efter tre år görs en tydligare utvärdering inför årsmöte.
Vi tror att denna nya inriktning förutsätter ett mer aktivt arbete från styrelsen under de
närmaste åren, i första hand när det gäller kontakter med de lokala församlingarna.
Befintlig verksamhet
För att fokusera på nystarten och för att frigöra ekonomiska resurser för detta, avvecklas den
nuvarande Råd- och stöd-verksamheten och lokalerna på Högbergsgatan sägs upp.
Nuvarande hyreskontrakt löper till hösten 2021 och ska sägas upp under hösten 2020. I
annat fall förlängs kontraktet i tre år.
Styrelsen ges i uppdrag att planera och genomföra en avveckling av verksamhet och personal
under vårterminen 2021, samt att säga upp lokalerna för avflyttning vid kontraktstidens slut.
Ytterligare åtgärder
Vid beslut om ny inriktning bör en översyn av stadgarna göras för att stödja den nya
inriktningen. Frågor kring medlemskapet bör utredas vidare, dels för att bredda perspektiv
och tydligt bjuda in även församlingar med bakgrund i Baptistsamfundet respektive
Metodistkyrkan, dels för att överväga om medlemskapet underlättar eller försvårar etablering
av nätverk och lokalt samarbete.

Ekonomi och finansiering
För att möjliggöra en nystart enligt ovan föreslås finansiering genom såväl
avkastning/värdeökning som genom att ta en mindre del av kapitalet i anspråk. Detta bör
gälla under den treåriga nystartsperiod vi föreslagit.
Förslag till beslut
Vi yrkar att årsmötet beslutar följande:
• Att avveckla kontoret på Högbergsgatan enligt ovan
• Att avveckla verksamheten Råd & Stöd
• Att under en treårig omställningsperiod (2021–2023) utarbeta en ny inriktning för
Sociala missionen enligt ovan, inklusive ev. justering av stadgarna
• Att utreda och bredda medlemsbasen
• Att tillåta att Sociala missionen får ta max 5 mkr av kapitalet i anspråk under den 3åriga omställningsperioden (2021–2023), i enlighet med för varje år fastställd budget
och verksamhetsplan
• Att vid årsmöten och höstmöten löpande ge medlemmarna uppdatering på hur
omställningen går
• Att utvärdera nya Sociala missionen vid årsmötet år 2024, då ställningstagandena kan
vara: Fortsätt, Justera eller Avveckla
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