
Baptistförsamlingen Immanuel 
i Örebro organisation



Stödfunktioner

Inledning
Det finns ingen given organisationsform som gäller för alla tider, men vårt sätt att organisera oss visar hur vi 
ser på oss själva som församling och mötesplats. Församlingsledningen (FL) beslutar om organisations- och 
delegationsordning och förändringar kan ske löpande utifrån behov. 

Detta dokument gäller tills vidare. 1 

(Apg. 6:1–7, 15:28a, 1Kor 10:15). 

1  Detta dokument beskriver församlingens organisation och delegationsordning. Texten ansluter till försam-
lingsordningen, som den till dels överlappar, men vill ge en mer samlad och utförlig beskrivning av församlingens orga-
nisation. 



Församlingens utgångspunkter
Vår församling har givna utgångspunkter som är viktiga för vilka vi är och hur vi organiserar oss. Utifrån  
vår tro på Bibeln som Guds ord och att vi som Jesu efterföljare tillsammans får vara en församling har vi for-
mulerat en vision som ger riktningen för församlingens tro, liv och verksamhet:

Nära Gud – Nära varandra – Nära världen är vår vision, formad utifrån vår tro på Bibeln som Guds ord 
och vår vilja att tillsammans följa Jesus. Visionen ger riktning åt församlingens tro, liv och verksamhet.

Mod – Generositet – Sårbarhet är våra värdeord. Läs om dem och se våra inriktningsmål här/länk/.  
Församlingsordningen som beskriver vår gemensamma förståelse av vem Gud är, hur vi relaterar till Bibeln 
som Guds ord och hur vi vill leva som församling tillsammans finns här /länk/. Våra stadgar /länk/ reglerar 
de föreningsrättsliga frågorna.

Församlingen som mötesplats
En församling utför aktiviteter och bedriver verksamhet, men det är inte verksamheten som gör den till en 
församling. Den är till sin natur en gemenskap samlad kring Jesus Kristus som Herre och Räddare. Att vara 
kristen är att följa Jesus. Att vara församling är att göra det tillsammans. Församlingen har tre grundläggande 
sätt att mötas: den stora gudstjänsten, den lilla hemgruppen och engagemangsgemenskap i olika verksamheter. 

Grundsyn på demokrati, organisation och ledarskap
Församlingsmötet har det yttersta ansvaret för allt som rör församlingen. Där har varje medlem en röst, och 
eftersom vi tror på alla människors lika värde och förmåga att höra Guds röst har varje medlem ett ansvar att 
enskilt och gemensamt med öppet sinne söka Guds vilja inför gemensamma beslut. Genom att Gud kallar 
och utrustar människor för olika roller kan goda och tydliga strukturer skapas där alla kommer till sin rätt. En 
sådan ordning återspeglar grundläggande bibliska värden. 

Att vara ledare i Guds församling innebär att tjäna. Församlingsledarnas2 uppgift är att bygga upp Kristi 
kropp, inte minst genom att söka urskilja Guds vilja och föra fram den i församlingen. Utifrån detta och  
de beslut som församlingen fattat ska sedan församlingsledarna på ett kärleksfullt sätt leda och samordna 
församlingens arbete. 

I ledaransvaret ligger ett uppdrag att på ett skapande sätt medverka till att individer, församlingen som helhet 
och dess roll i samhället utvecklas. Ledarskap och vägledning av andra utövas främst genom förtrogenhet med 
Guds ord och det egna livets föredöme.

Till församlingsledare utses personer som har församlingens förtroende, vill överlåta sig till uppgiften och 
är beredda att tjäna Gud och medmänniskor i detta sammanhang. För att fungera i sitt ledarskap förutsätts 
ledare delta aktivt i gudstjänster och andra delar av församlingslivet. 

För att bygga det gemensamma ledarskapet möts församlingsledningen och alla anställda, både pastorer och 
andra, minst två gånger per termin, varav en gång per år är ett dygn. Anställda, både pastorer och andra, 
närvarar vid församlingsledningens möten om de är föredragande, vid övriga möten är de välkomna att delta 
men gör det då på sin fritid. 

(Apg. 6:1-7, Rom 12, Ef. 4:12, 1Tim 3:1–13, 1Petr 5:1–7)

2  Ordet ”församlingsledare” avser i detta dokument, ledamöter i FL och församlingens 
pastorer



Organisation och delegationsordning 

Församling
Församlingen utgörs av dess medlemmar. Även den som inte är medlem kan förstås inneslutas i gemenskapen och även delta 
i församlingsmöten, men då utan rösträtt.  Medlemskapet är ett tecken på samhörighet mellan människor som själva frivilligt 
valt Kristus och församlingen. Medlemskapets innebörd utvecklas mera i församlingsordningen. 

Församlingsmöte och årsmöte 
Församlingens högsta beslutande organ är församlingsmötet, där vi möts för att tillsammans söka Guds vilja. Här fattas  
beslut av långsiktig och strategisk karaktär. Församlingsmötet i mars varje år är församlingens årsmöte. Vilka frågor som 
måste tas upp då framgår av stadgarna /länk/. Val till olika uppgifter sker i församlingsmötet efter beredning av församlingens 
valberedning. Medlemmar i FL väljs vanligtvis av årsmötet på en period av tre år. Medlemmar i olika verksamhetsråd, arbets-
grupper samt vissa andra grupper väljs vanligtvis i årsmötet för en tid av ett år. Församlingsledningen eller församlingsmötet 
kan vid behov göra kompletterande val under året. 

Församlingsledning
FL väljs av församlingens årsmöte och är ett förberedande, ledande och verkställande organ. FL: s uppgift är att ha ett över-
gripande ansvar och leda och utveckla den löpande verksamheten enligt församlingsmötets intentioner. FL ansvarar även för 
församlingens ekumeniska relationer och för församlingens åtaganden genom olika medlems- och huvudmannaskap. 

FL delegerar det operativa ansvaret för olika verksamheter till de anställda och verksamhetsråden, där frågor så långt möjligt 
bör hanteras. Råden rapporterar till FL eller direkt till församlingsmötet. I varje råd bör finnas en FL-ledamot med uppgift 
att lyssna och skapa en bra och nära relationen till FL utan att leda eller styra den löpande verksamheten.

FL: s arbete leds av en församlingens ordförande, som väljs av årsmötet. FL väljer inom sig en vice ordförande som tillsam-
mans med ordförande och föreståndare utgör FL: s arbetsutskott som förbereder FL: s möten. FL utser inom sig en sekrete-
rare vars protokoll efter justering av ordföranden skickas till info@imkorebro.se för vidare hantering. 

FL delegerar sitt arbetsgivaransvar, inklusive nyrekryteringar och arbetsmiljöfrågor, till föreståndaren. Församlingens ordfö-
rande har det operativa personalansvaret för föreståndaren och FL ska fungera som riktningsgivare och stöd till föreståndaren.  
FL beslutar om attestordning och ekonomiska rutiner på underlag som tas fram av föreståndaren tillsammans med ekono-
miansvarig.



Föreståndare
Föreståndarens uppgift är att vara en herde för församlingen och ha operativt ansvar för ledning av verksamhet och personal.  
Föreståndaren ansvarar inför årsmötet och mellan årsmötena inför FL. Föreståndaren har ansvar för att församlingsmötets 
och FL: s beslut verkställs. 

Föreståndarens centrala ansvarsområden sammanfattas i följande punkter:

 •  Leda församlingens arbete i enlighet med visionen, värdeorden, inriktningsmålen och församlingsordningen samt i  
  enlighet med beslut tagna av församlingsmöte och FL;

 •  Tillsammans med AU förbereda, följa upp och administrera församlingsmöten och FL-möten;

 •  Ha personalansvar med ansvar för arbetets fördelning, organisering och genomförande samt att 
  genomföra utvecklings- och lönesamtal;

 •  Företräda församlingen gentemot andra församlingar, organisationer, myndigheter och 
  allmänhet, alternativt delegera sådan representation; 

 •  Ansvara för arbetsmiljöfrågor på delegation från FL med mandat att i sin tur delegera vidare;

 •  Skapa ett välfungerande arbetslag, ansvara för arbetsplatsträffar (APT);

 •  Skapa förutsättningar för ett bra ledarskap

Beslut gällande anställning av föreståndare tas av församlingsmötet.

Anställda
Under föreståndarens ansvar leder, samordnar och utvecklar teamet av anställda församlingens verksamhet utifrån den över-
gripande inriktning som församlingen och FL beslutat om. Detta ska ske tillsammans med verksamhetsråden, vars arbete de 
har ansvar för att följa upp utifrån uppsatta mål. De anställda är primärt möjliggörare framför genomförare. Det betyder att 
de ska stötta och hjälpa ledare och volontärer att självständigt bära verksamheter och stimulera dem att utvecklas i sina roller. 

Anställda rapporterar till föreståndaren. Denne anvisar varje anställd ett eller flera tydligt definierade ansvarsområden inom 
vilket/vilka den anställde har ansvar för planering, genomförande och utvärdering. Där det finns verksamhetsråd sker prio-
riteringar i samråd med detta och föreståndaren. Där verksamhetsråd saknas sker prioriteringar i samråd med föreståndaren. 

Församlingsmötet beslutar om anställning av pastor. FL beslutar om anställning av övriga anställda. 

Verksamhetsråd 
Ett verksamhetsråd ska utveckla verksamhet för en given målgrupp. Det skapas och avslutas efter beslut i församlingsmöte. 
Det leds av en ordförande och består därutöver av minst två ledamöter, alla utsedda av årsmötet. Fyllnadsval kan göras löpan-
de under året i församlingsmöte. FL fastställer en uppdragsbeskrivning för varje råd där rådets ansvarsområde, mandat och 
ekonomi klargörs. De råd som får egna budgetramar av årsmötet har beslutanderätt inom dessa.

Det ska vara tydligt vem av de anställda som är ansvarig för vilket råd. I många fall, men inte alla, innebär det att den anställde 
deltar i rådets möten och löpande arbete. Om rådet saknar ordförande ska den anställde agera ordförande tills detta lösts. 

Råden för minnesanteckningar vid sina möten. Dessa skickas till info@imkorebro.se för tillgängliggörande och arkivering. 

Minst en gång per år möter verksamhersråden FL för att berätta om verksamheten. Däremellan sker kontakterna genom FL: 
s kontaktperson eller genom föreståndaren. Denne ska samråda med råden om hur de anställdas arbetstid prioriteras. 

Församlingen har följande råd (2021): 
Barn- och familjerådet, Diakonala rådet, Gudstjänstrådet, Internationella rådet, Musikrådet, Seniorrådet, Sociala rådet, Un-
dervisningsrådet, Ungdomsrådet och Unga Vuxna-rådet. Kören Joybells är en del av församlingen och relaterar till verksam-
hetsråden för ungdom och musik. Kören har en egen styrelse som väljs av dess medlemmar men är inte formellt en egen 
organisation. 



Stödfunktioner
Utöver nämnda grupper finns stödjande funktion med uppdrag att förvalta och utveckla olika ansvarsområden. Ordförande eller 
sammankallande i grupperna väljs av årsmötet. Fyllnadsval kan göras löpande av församlingsmötet. FL fastställer en uppdrags-
beskrivning för varje arbetsgrupp där ansvarsområde, mandat och eventuell ekonomi klargörs. De lyfter vid behov frågor till FL 
via föreståndaren, som de relaterar till om inte annat beslutats. De grupper som för minnesanteckningar vid sina möten skickar 
dem till info@imkorebro.se som ansvarar för tillgängliggörande och arkivering.

Församlingen har idag följande stödfunktioner (2021): Administration, Begravningar, Blommor, Cafégrupper, Dop- och natt-
vardstjänare, Dopvatten, Ekonomi, Fastighet, Förtroendeteam, Inredning, Kommunikation, Kristeam, Kyrkvärdar, Lokalser-
vice, Själavårdsteam, Stenboda, Städ, Teckenspråkstolkar, Teckenspråk, Teknik, Tolkar, Inköp till caféet, inköp av städmaterial, 
arkiv.

Ekonomi
Verksamheten finansieras i huvudsak genom frivilliga gåvor. Årsmötet beslutar om arbetets omfattning och därmed också om 
storleken på församlingens ekonomiska åtaganden. Medlemmarna förväntas alltså ta gemensamt och solidariskt ansvar för att 
nödvändiga medel kommer in. Insamlingar sker i gudstjänster och sammankomster, men inbetalning kan också ske genom 
automatisk överföring, överföring via Swish eller via församlingens bankgiro/plusgiro. FL lämnar regelbundna rapporter till 
församlingen om den ekonomiska situationen. 

För ekonomiska rutiner och attestordning gäller att årsmötet beslutar om vilka som har mandat att teckna församlingens 
namn samt väljer funktionärer med ansvar för hanteringen av församlingens ekonomi. FL beslutar om attestregler och eko-
nomiska rutiner. Föreståndaren ansvarar för att tillsammans med valda funktionärer kontinuerligt följa upp församlingens 
ekonomi i förhållande till beslutad budget. 

Hantering av speciella projekt 
I de fall församlingen går in i större fleråriga projekt med en omfattande budget bör en separat organisation skapas som klargör 
beslutsmandat och ordning för hur projektets ekonomi ska hanteras.  Projektorganisationens arbete rapporteras löpande till 
FL och församlingsmötet. Det pågående kyrkbygget på Södra Ladugårdsängen är ett exempel på ett sådant projekt.

Relaterade bolag
I samband med kyrkbygget på Södra Ladugårdsängen skapas helägda bolag som församlingen styr genom ägardirektiv. Beslut 
som rör sådana bolag tas i församlingsmötet. 



Delegationsordning för Baptistförsamlingen Immanuel (875 000-4502)
Beslutad av församlingsledningen (FL) den 2022-01-10 

Delegationsordningen för Baptistförsamlingen Immanuel avser all verksamhet som sker under organisationsnummer 
875 000-4502 inklusive dotterbolaget Immanuel Fastighet i Örebro AB och dotterdotterbolaget Immanuel Tomt i Örebro 
AB. Delegationsordningen står i relation till och styrs av församlingens grundläggande styrdokument som utgörs av För-
samlingsordning och Stadgar. Delegationsordningen beskrivs även i dokumentet Immanuelskyrkans organisation. Vad gäller 
dotterbolaget Immanuel Fastighet i Örebro AB (inklusive dotterdotterbolaget Immanuel Tomt i Örebro AB) finns separat 
dokument (ägardirektiv) som fastställer ordning i bolaget samt separat dokument som fastställer ordning för byggorganisa-
tionen (antaget av församlingsledningen 2020-06-09). 

Delegering innebär överlåtande av beslutanderätten på någon annan. Syftet är att tydliggöra beslutsansvar samt avlasta för-
samlingsledningen (FL) samt att möjliggöra en effektiv verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggning-
en snabbare. Den som överlämnar beslutanderätten på någon annan kan inte frånsäga sig sitt ansvar. Ansvaret för besluten 
ligger fortfarande kvar på den som beslutat om delegationen. Delegationsordningen redogör för de beslut som kan flyttas 
nedåt i organisationen.

Beslutsansvar markeras nedan med ett x. Beredningsansvar innebär ansvar att ta fram beslutsunderlag. Med samråd menas att 
synpunkter inhämtas inför beslut i beslutande instans. 

Uppgift Beslutande instans

 
Årsmöte/ 
Församlings-möte

Församlings- 
ledninig Ordförande Föreståndare Kassör

Råd / 
Arbetsgrupp Valberedning

Övergripande       

Intag av nya medlemmar x    beredning   

Val av FL-ledamöter x      bereder

Val av ordförande i församlingen x      bereder

Val av Revisor/revisorssupplean-
ter x      bereder

Val av Valberedning x  bereder bereder    

Beslut om ansvarsfrihet för FL x

Beslut om revidering av Försam-
lingsordningen x bereder samråd samråd

Beslut om revidering av värdeord 
och inriktningsmål x bereder samråd samråd

Beslut om stadgeändring x bereder  samråd   

Utse firmatecknare x   samråd  bereder 

Riktlinjer för inköp av varor och 
tjänster x samråd

Beslut om attestordning  x   samråd   

Utse ordförande i verksamhetsråd 
och arbetsgrupper x samråd  bereder    bereder

Utse övriga representanter i råd 
och arbetsgrupper x samråd  samråd  bereder  bereder

Beslut om organisation samråd x samråder   samråd

Fastställande av delegationsord-
ning  Samråd x  samråd samråd   

Verksamhetsplan och ekonomi

Fastställa verksamhetsplan och 
budget  x bereder  bereder bereder   



Godkänna årsberättelse och årsre-
dovisning x bereder bereder bereder bereder

Budgetansvar inom ramen för be-
slutad budget   x   bereder  

Utse styrelse i dotterbolag x bereder     

Köp och sälja fast egendom  x bereder      
Inteckna och belåna fast egen-
dom  x bereder      

Ta emot donationer  x   bereder samråd   

Beslut om att teckna hyresavtal  x   bereder samråd   

Teckna övriga löpande avtal över 
50 000 kr och/eller > 5 år

 x   bereder samråd   

Teckna kort/tillf. avtal < 5 år o/e 
högst 49990 kr     x samråd  

Avtal om försäljning av tjänster     x samråd  

Personal        

Anställning och rekrytering  av 
föreståndare x bereder    samråd  

Anställning och rekrytering av 
pastorer x samråd  bereder  samråd  

Anställning och rekrytering av 
övrig personal samråd samråd x samråd

Beslut av missionärsstöd x samråd bereder

      

Anställning av timpersonal  samråd  x  samråd  

Arbetsmiljöfrågor  samråd  x  

Lönerevidering   x samråd   

Lönerevidering föreståndare samråd x

Arbetsinstruktioner föreståndare  samråd  x     

Arbetsbeskrivningar övriga  samråd   x  samråd  

Löpande personalfrågor     x    

Representation och  
Kommunikation        

Ekumeniska organ samråd x x

Samarbetsorganisationer samråd x x

Media samråd x x

     


