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Till styrelsen för Föreningen Furuboda

Beslutsunderlag; Förslag om avtal med Sveriges Kristna råd SKR
Ärendebeskrivning
SKR önskar via samarbetsavtal att Furuboda fortsätter vara drivande i arbetsgrupp för kyrka och
funktionshinder. Se bilaga med avtalsförslag nedan.
Furuboda har haft liknande uppdrag under ett antal år och ansvaret för uppdraget har legat på
Föreningsforum.
I Furubodas strategiplan finns ett viktigt övergripande uppdrag som Föreningsforum är satt att
ansvara för;
”Föreningen Furubodas (Furuboda) verksamhet och historia har sin grund i en kristen
helhetssyn på människan. Det innebär att varje människa är unik; att alla har lika värde och
omfattas av samma mänskliga rättigheter, ansvar och möjligheter. Detta förhållningssätt,
som också bekräftas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
ska genomsyra all verksamhet”
En väl genomtänkt handlingsplan för förankring av värdegrunden i hela Furubodas verksamhet är
framtagen och arbetet ska starta under 2015.
Parallellt med internt värdegrundsarbete enligt ovan ansvarar Föreningsforum för medlemsfrågor
och gåvoinsamling. Tyvärr har medlemsantalet sjunkit kraftigt och gåvotrenden visar samma negativa
utveckling.
Mot bakgrund av det stora och viktiga uppdraget beträffande värdegrund och de utmaningar vi har
med medlemstapp och gåvoinsamling anser jag inte att vi kan använda resurser för SKR-uppdraget.

Förslag till beslut:
Direktor föreslår att:
-styrelsen beslutar att inte teckna avtal om samarbete med SKR.
-styrelsen uppdrar åt ordförande och direktor att meddela styrelsen för SKR om anledningen till
beslutet.
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AVTAL 2015-2020
Sveriges kristna råd och Föreningen Furuboda
1.

2.

Inledning
Föreningen Furuboda och Sveriges kristna råd samverkar kring frågor om kyrka och
funktionshinder enligt följande
Vision
En öppen och tillgänglig kyrka där alla kan möta och ta emot Guds kärlek och omsorg
3. Övergripande mål
Att funktionshinderfrågor ska finnas med överallt och ses ur människovärdes-, rättighets- och
tillgänglighetsperspektiv, då dessa frågor berör alla i Guds skapelse.
Att utifrån arbete kring frågor om funktionsnedsättning genom en ekumenisk och
inkluderande teologi bearbeta frågor om människovärde, kyrkosyn och samhälle.

4.

att rusta kyrkorna i öppenhet, tillgänglighet och delaktighet och därigenom verka för
attityder som bejakar alla människors ömsesidiga beroende av varandra.
Uppgifter
För att kunna nå dessa övergripande mål driver och bearbetar Föreningen Furuboda
tillsammans med en arbetsgrupp följande frågor:
-

5.

6.

7.

Sprida kunskap om innehållet i En kyrka för alla och Church for all i syfte att bidra till
ökad medvetenhet och reflektion i kyrkorna.
- Bidra till nätverksbyggande
- Följa samhällsutvecklingen och delta i offentliga samtal
- På uppdrag av SKR besvara remisser inom området
- Följa och bidra till aktuella internationella processer
- Arbeta för en konsekvensanalys likt barnkonsekvensanalys utifrån funktionsnedsättning
Avtalsperiod
Avtalet omfattar perioden: 1/1 2015-31/12 2019
Båda parterna har möjlighet att avsluta avtalet med 3 månaders uppsägning.
Arbetsgrupp
En arbetsgrupp, utsedd av SKRs styrelse, arbetar tillsammans med Föreningen Furuboda med
ovan angivna frågor. Arbetsgruppen skall bestå av representanter för de fyra kyrkofamiljerna
inom SKR samt en från SKRs kansli. Föreningen Furuboda och arbetsgruppen ansvarar för att
utifrån det formulerade uppdraget planera, genomföra och återrapportera verksamheten.
Arbetsgruppen kan till sig knyta andra personer.
Resurser
Vid arbetsgruppsmöten svarar varje organisation för sina kostnader. Andra kyrkor och
samfund som medverkar i möten, seminarier och konferenser svarar för kostnaderna för sina
respektive representanter. Uppgifter enligt punkt 4 utförs så långt det finns personella och
ekonomiska resurser.

8.

Mandat
Föreningen Furuboda och arbetsgruppen har mandat att för SKRs räkning utveckla arbetet
med ovan angivna uppgifter.
Förslag till ekumeniska uttalanden och yttranden utarbetas inom ramen för uppdraget för
behandling enligt SKRs ordinarie beslutsordning.

9.

Rapportering
Föreningen Furuboda och arbetsgruppen åtar sig att senast den 30 november 2017 samt 30
november 2019 lämna en delrapport till respektive styrelse om arbetet med de uppgifter
som regleras av detta avtal.

10.

Utvärdering
Erfarenheterna av detta avtal utvärderas gemensamt av Föreningen Furuboda,
arbetsgruppen och SKRs kansli under hösten 2019 som underlag för ställningstagande till
formerna för fortsatt ekumeniskt arbete med i avtalet reglerade uppgifter.
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