16 september 2020

Nyhetsbrev från Support diakoni
Hej du som arbetar i Svenska kyrkan som stiftsdiakon, stiftspedagog
eller stiftsadjunkt!
Jag heter Anna Moilanen och är sedan 1 augusti ansvarig för Support diakoni efter att Maria
Lundberg har gått i pension. Hoppas att sommaren varit god och att ert diakonala arbete på
stiften och församlingarna har fungerat bra, trots pandemin och tröttheten som många av oss
säkert kände efter en intensiv vår.
Support diakoni går nu in i en ny fas, där vi ska titta närmare på hur vårt arbete kan utvecklas
och stärkas. Support diakoni kommer att fortsätta ge stöd via intranätssidan och med
regelbundna träffar på Teams. Tillsammans med stiftsdiakonerna drar vi lärdomar av det
arbete som gjorts och ser vad vi behöver prioritera framöver.

Sorgegruppsarbete under pandemin

Support diakoni har tillsatt en grupp som tillsammans med Sensus arbetar fram ett digitalt
sorgegruppsmaterial, anpassat efter den situation som vi befinner oss i just nu, där
riskgrupper har svårt att träffas. Vi samlar just nu in goda exempel som vi kommer publicera
på intranätssidan, som tips och idéer till medarbetare. Arbetet ska vara klart under hösten och
vi hoppas kunna ta det i bruk så fort det går.

Senaste nytt om Radiohjälpen

Trycket på de medel som förmedlats via nationell nivå har varit högt. Detta visar på de stora
konsekvenser som corona haft på redan utsatta grupper och den nöd som det innebär. Tack
till alla församlingar, pastorat, stift och andra organisationer inom Svenska kyrkan för ert
viktiga arbete i detta!
Kyrkokansliet arbetar nu med mallen för återrapportering av dessa medel, vilket beräknas
vara klart inom de närmaste veckorna. Anledningen att det drar ut på tiden är att vi parallellt
behandlar ansökningar om Regeringsmedel för socialt särskilt utsatta.
Kyrkokansliet jobbar också just nu med att inventera och ta fram metodstöd till stift och
församlingar gällande extern finansiering. Mer information om detta kommer under hösten.

Ansökningar om medel från Radiohjälpen har behandlats
137 ansökningar på 9,8 mkr har kommit in gällande de medel (4 953 400 kr) som Svenska
kyrkan tilldelats från Radiohjälpen. Kansliet har haft ytterligare verksamhetsmedel att fördela
som tillägg till denna ansökan. Många ansökningar har tyvärr avslagits då medlen varit
begränsade och målgruppen snäv.

Om beviljade ansökningar

45 ansökningar har beviljats medel från Radiohjälpen och 68 ansökningar har beviljats
verksamhetsmedel, varav några från både och. Vilka som har tilldelats medel har meddelats
respektive stifts pressekreterare.

Ansökningarna för stöd till socialt utsatta grupper

Kyrkokansliet har också haft att fördela 5 mkr från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) till socialt särskilt utsatta grupper i coronatid. Vi har mottagit
183 ansökningar om över 27 mkr. Handläggningen av dessa medel beräknas vara färdig inom
några veckor. Vad gäller återrapportering av dessa medel inväntar vi instruktioner från
MUCF.

Senaste nytt om MSB-uppdraget

Så länge som Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 70+ och riskgrupper gäller och
viruset fortsätter att spridas som samhällssmitta är civilsamhällets insatser viktiga och
nödvändiga. Många församlingar har också ställt upp i detta, varav flera har agerat utifrån
behoven utan att vara koordinerande organisation. Detta och andra omställningar och insatser
som församlingarna har genomfört under pandemin, försöker vi fånga upp i den Kyrkbuss,
corona-bussen, som kommer att gå ut till församlingarna i början av oktober.

Sök bidrag för utgifter och personalkostnader

Vi har fått medel från MSB för den period som varit, den 25 mars – 25 augusti. En
förutsättning för att få del av bidraget är att den församling som är koordinerande
organisation rapporterar in alla sina utförda uppdrag.
Här finns länk för att lämna rapport. Rapportering måste vara gjord senast 25 september via
länken: https://internwww.svenskakyrkan.se/1489637#Statistik
Församlingarna ska även rapportera faktiska personalkostnader man haft under perioden till
sin stiftskontakt. Även stiften ska föra in uppgifter om faktiska personalkostnader för samma
period. Exceldokument finns bifogat.
Senast den 25 september ska de församlingar som är koordinerande organisation också ha
skickat in en samlingsfaktura för resekostnader under perioden. I Vägledningsdokumentets
sida 13-14 finns uppgifter om vad som ska stå på fakturan och vart den ska skickas.

Vad händer med MSB-avtalet nu?
Vi har en närhetsprincip i vårt land. Den innebär att det operativa arbetet är kommunens
ansvar. MSB är nu redo att från 1 november låta ansvaret återgå till kommunerna. Svenska
Röda korset kommer att föra samtal med Sveriges kommuner och regioner om detta, så att
korrekt information kan gå ut den vägen till kommunerna. I Big Five kommer vi tillsammans
att utforma samlad information om detta och ett stöd till det lokala uppdraget, där
församlingar och kommuner önskar fortsätta, om det fortsatt är aktuellt. Support Diakoni
finns också kvar som stöd till er i det arbetet.

Saknar du någon information?

Saknar du något på intranätet som du skulle behöva som stöd? Hör av dig till supportgruppen
för diakoni på kyrkokansliet. Vi nås på supportdiakoni@svenskakyrkan.se
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