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Byggorganisationen för Immanuelskyrkans bygge på Södra Ladugårdsängen 
 
Baptistförsamlingen Immanuel har fattat beslut att bygga en ny kyrka och flytta från Ekersgatan till 
Södra Ladugårdsängen. Detta dokument beskriver den organisation som upprättats för att genomföra 
detta projekt och fastställts av församlingsledningen 2020-06-09. 
 
Församlingens årsmöte väljer församlingsledning (FL) som har i uppdrag att leda församlingen utifrån de 
riktlinjer som framgår av stadgar och församlingsordning samt specifika beslut på församlingsmöten. 
Byggnationen av en ny kyrka och andra byggnader på Södra Ladugårdsängen samt avyttringen av 
fastigheten på Ekersgatan är en del av det uppdrag som faller på församlingsledningen att hantera. 
Större beslut som att starta bygget, bilda fastighetsbolag, sälja befintlig kyrka på Ekersgatan fattas av 
församlingsmötet men hanteras av FL eller den organisation FL delegerar till eftersom många 
detaljbeslut inte på ett effektivt sätt kan hanteras löpande av FL.  
 
Övergripande kan projektet delas in i två delprojekt med delvis olika organisation. I delprojekt stomme 
och hyresrätter (Sthyre) byggs stommarna till samtliga byggnader och hyresrätterna. Denna del av 
projektet genomförs av församlingens fastighetsbolag Immanuel Fastighet AB (Bolaget), med 
dotterbolag Immanuel Tomt AB, som båda ägs, direkt och indirekt, till 100% av församlingen. För denna 
del finns ett kontrakt mellan Bolaget och entreprenören Peab. Inom ramen för denna bolagsstruktur 
genomförs även köp och försäljning av de involverade fastigheterna. För en närmare beskrivning, se 
processupplägg för exploatering av tomt upprättat av Göran Zaikoff 2019-12-03.  
 
I det andra delprojektet (Kyrka) byggs inkråmet i församlingslokalerna (kyrkolokalen, café, grupprum, 
multihall, toaletter mm). Denna del görs utanför det kontrakt som finns mellan Bolaget och Peab. 
Projektering och entreprenad av denna del görs i ett senare skede (projektering påbörjas våren 2020 
och därpå följer planläggning av entreprenad). 
 
För de s k bostadsrättsradhusen, vilka inte omfattas av kontraktet med Peab, pågår planering av vad 
som kan byggas på den del av tomten. Organisation av det projektet får bestå till det är beslutat vad 
som ska byggas där.  
 
 
Delprojekt Sthyre 
 
Bolaget äger och ansvarar för byggnation och förvaltning av fastigheten med hyreslägenheter. Till detta 
kan andra byggnader för uthyrning tillkomma på den tomt där det enligt bygglovsplan var tänkt att 
bygga bostadsrättsradhus (se ovan). Fastigheten är planerad som en s k horisontellt tredelad fastighet 
där garagefastigheten under mark ska ägas och förvaltas av Husman Lokaler AB, kyrkofastigheten på de 
två första våningarna ägs och förvaltas av församlingen och de översta fem våningarna i byggnaden 
utgör en fastighet som ägs och förvaltas av Bolaget. Där ingår även den byggnad med hyreslägenheten 
som ligger brevid denna tredelade byggnad. Fastigheten (tomten) köps initialt av Immanuel Tomt i 
Örebro AB och delas sedan i fastigheter enligt ovan. De affärsmässiga transaktionerna under byggtiden 
framgår av Göran Zaikoffs utredning (191203). Entreprenadkontrakt tecknas dels mellan Husman 
Lokaler AB och Peab (för garaget) och dels mellan bolaget och Peab (för hyreslägenheterna och 
stommen till kyrkan). Stommen säljs sedan till församlingen (se Zaikoffs utredning). I detta skede övertas 
ansvaret för att slutföra byggnationen av kyrkofastigheten direkt av församlingen från Bolaget. FL utser 
ansvariga och delegerar för detta enligt nedan (se delprojekt Kyrka).  
 
Bolaget har slutit avtal med Peab om ovanstående byggnation (se särskilt avtal). Inom ramen för detta 
avtal fattar Bolaget beslut. Den löpande kontakten mellan Bolaget och Peab sköts av byggruppen som är 
underställd Bolaget. Mandat att fatta ekonomiska beslut framgår av attestinstruktionen för bolaget. 
Mindre ändringsärenden av teknisk natur kan fattas av Byggruppen enligt attestinstruktion. Mindre 
ärenden av funktionell art ska fattas i samråd med Navgruppen. Större ärenden av såväl ekonomisk art 
som funktionsrelaterad art ska byggruppen lyfta till styrelsen för Bolaget och Styrgruppen. Det gäller 
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även ärenden där byggruppen och navgruppen inte kan komma överens. Ärenden som inte ryms inom 
den totala kalkylen för projketet (214 mkr exkl garage) eller är av väsentlig funktionell art ska lyftas till 
FL. FL har sedan att bedöma om ärendet ska lyftas till församlingsmötet.  
 
Attestinstruktion (bilaga 2 och 3) för projektet finns upprättad för att i detalj reglera beslut om 
ekonomiska transaktioner kopplade till projektet både vad gäller de delar fastighetsbolaget har ansvar 
för respektive  vad som belöper direkt på församlingen. Från församlingen är under byggprocessen 
också ett antal personer aktivt involverade utanför Bolaget för att genomföra projektet under såväl 
delprojekt Sthyre som delprojekt Kyrka.  
 

 
 
 
Heldragen linje avser formell beslutsväg. Streckad linje avser informella informationsutbyten. 
Immananuel Tomt i Örebro AB (Tomt) är ett helägt bolag till Immanuel Fastighet i Örebro AB (Bolaget). 
Inom Tomt sker ingen verksamhet mer än köpa fastigheten (tomten) av Örebro kommun och sedan dela 
den i tre och sälja till Bolaget, församlingen och Husman enligt Zaikoffs utredning. Vi bortser därför för 
Tomt i denna skiss.  
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Delprojekt Kyrka 
I delprojekt Kyrka färdigställs kyrkofastigheten. I delprojekt ansvarar Styrgruppen på uppdrag av FL för 
byggnation och utformning. Styrgruppen utgör en samordnande grupp direkt under FL och agerar inom 
ramen för övergripande beslut som fattats av församlingsmötet eller FL. Styrgruppen har mandat att 
besluta inom den ekonomiska kalkyl (150 mkr för hyresrätter, 61 mkr för kyrka och 3 mkr för 
’radhustomten’) som församlingen fattat beslut om och har till uppgift att arbeta med att projektets 
helhetsekonomi klaras av både vad gäller finansiering och framtida kassaflöde (se även 
attestinstruktion, bilaga 3). Om inte Styrgruppen kan ta beslut inom de utsatta ramarna eller av andra 
skäl (t ex verksamhetspåverkande skäl) ska frågan upp i FL och i förlängningen församlingsmöte (FM). 
Styrgruppen har en bred representation, är en spindel i nätet och är kontaktyta mot byggruppen, FL och 
Navgruppen och dess undergrupper samt insamlingsgruppen och finansieringgruppen. Styrgruppen 
bemannas med representanter från FL, Fastighetsbolaget, Byggruppen och Navgruppen. FL:s 
representanter återrapporterar till FL kontinuerligt och tar med sig information och beslut från FL till 
gruppen. 
 
Projektering sker parallellt med byggnation av stommen (se delprojekt Sthyre) och därefter 
byggnationsplanering (entreprenad och/eller egen regi). Beslut om entreprenad (och/eller egen regi) 
fattas av församlingsmötet.  
 
I fråga om löpande mindre frågor inom ramen för den övergripande planen fattas de flesta beslut i 
bygget hos Byggruppen (som i detta delprojekt är underställd Styrgruppen) i dialog med Navgruppen. 
Kontinuerliga avstämningar sker mellan Byggruppen och entreprenören. Mandat till beslut sker i linje 
med den attestordning som formellt beslutats av FL (bilaga 3). Inom ramen för Navgruppen (och dess 
undergrupper) hanteras en rad utformningsfrågor och för många av dessa frågor sker en 
direktkommunikation med Byggruppen. Finansieringsgruppen ska ses som stödfunktion till Styrgruppen 
för att bistå med utredningsinformation gällande finansieringsfrågor. Insamlingsgruppen ska ses som en 
undergrupp till styrgruppen och FL med uppdrag att jobba med insamlingsaktiviteter primärt till 
kyrkbygget, men även församlingskassan, och medlemslån. Häri ligger även ansvaret att administrera 
låneavtal med dem som givit medlemslånelöften. 
 
Ovanstående struktur för delprojekt Kyrka sammanfattas i nedanstående organisationsschema.   
 

 
 
Som förklaring till ovanstående organisationschema gäller följande: Fasta linjer anger formell 
organisation. Streckade linjer anger kommunikationsytor där all väsentlig information förmedlas mellan 
ordförande i församlingsledningen (FL), ordförande i fastighetsbolaget, ordförande i styrgruppen, 
ordförande i byggruppen och ordförande i navgruppen. Varje grupps möten ska vara protokollförda.   
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Översikt av funtion och ansvar 
Styrgruppens protokoll distribueras till övriga grupper. Ordförandena är ansvariga för att kontinuerligt 
informera om Styrgruppens diskussioner och beslut i sina respektive grupper.  
 

A. Församlingsmötet är högsta beslutande organ. FL och Styrgruppen informerar kontinuerligt på 
församlingsmötena om byggprojektet.  

B. Församlingsledningen ansvarar inför församlingen för bygget och är representerad i 
Styrgruppen och Fastighetsbolaget.  

C. Styrgruppen har under FL ett ansvar att samordna helheten för bygget och leder arbetet för 
delprojekt Kyrka (inkråm). 

D. Fastighetsbolaget som ägs av församlingen bygger hyresrätter och stomme till kyrkan (se ovan). 
Därefter förvaltar fastighetsbolaget fastigheten med hyresrätter.  

E. Byggruppen handhar byggprocessen åt fastighetsbolaget för i första hand upphandlad 
entreprenad enligt avtal med Peab men även en roll för att förbereda byggnation av kyrkans 
egna lokaler. Byggruppen är i formell mening underställd Fastighetsbolaget i delprojekt Sthyre) 
men rapporterar i praktiken också till Styrgruppen. 

F. Navgruppens funktion gäller främst kyrkans invändiga utformning, utrustning och uthyrning. 
Navgruppen samordnar församlingens engagemang i utformning av kyrkolokalerna.  

G. Finansieringsgruppen är ett stöd till styrgruppen och fastighetsbolag för att hålla kalkyler 
avseende byggkostnad och kassaflöde löpande uppdaterade samt ansvarar för projektets 
likviditetsplanering.  

H. Insamlingsgruppen jobbar med att projektets insamlingsmål nås både i form av offer till 
församlingskassan och kyrkfonden samt medlemslån.  

 
Ordförande i respektive grupp väljs på förslag från FL av års/församlingsmöte samt för Fastighetsbolaget 
på bolagsstämman. Medlemmar i grupperna utses av FL i samråd med respektive gruppordförande och  
informeras om på kommande församlingsmöte. 
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Bemanning inför år 2021. 
Styrgruppen: Magnus Carlsson (ordf), Patrick Philip (vice ordförande), Edvard Wiberg, Sven Helin, 
Anders Svahn, Thorwald Sollerman (sekr), Leif Carlsson.  
Styrelse Fastighetsbolaget: Magnus Carlsson (ordf), Jan-Olov Lindin, Per Carlsson, Maria Rommerud, 
Sven Helin, Leif Carlsson (suppl). 
Byggruppen: Per Carlsson (ordf och byggledare), Magnus Carlsson, Patrick Philip. 
Navgruppen: Pelle Ankarberg (ordf), Lisa Örneus, Edvard Wiberg 
Finansieringsgruppen: Magnus Carlsson (ordf), Anders Båsjö, Hans Eriksson. 
Insamlingsgruppen: Sven Helin (ordf), Conny Carlsson, Edvard Wiberg, Johan Arenius, Fredrik Jerlström, 
Michael Thörn, Johan Sigge, Siv Brattström.  
 
 
 
Navgruppen 
Navgruppens konstellation har förändrats en del under senaste två åren. Håkan Arenius har valt att ej 
medvara på Navgruppens regelbundna möten men är ofta adjungerad i sakfrågor. Edvard Wiberg har 
lett gruppens arbete under 2020 men inför 2021 lämnas ordförandeskapet till Pelle Ankarberg. I nuläget 
är gruppen liten och sammansvetsad då mer arbetsbörda har fördelats ut på Navgruppens 
undergrupper där deras ordföranden kontinuerligt rapporterar till Navgruppen för att säkerställa att 
byggets delar som rör kyrkan utformas på önskat sätt. Nedan presenteras Navgruppens aktiva 
undergrupper med deras ansvarsområden. 
 
Estetikgruppen: Ansvar för ytskikt, material, belysning, möblering & inredning, konst, symboler, 
lekfullhet. Gruppens sammansättning presenteras nedan och i frågor gällande belysning och konst finns 
utökade referensgrupper med kompetens. Mattias Käll är ordförande och gruppens arbetsfördelning är: 
Entré och park PeGe Tolsheden, Lennart Thyr, Erik Hagerius, Claes Backendal, Mattias Käll 
Café + Ungdom/Barn Bella Jakobsson och Annelie Forneheim 
Kyrksal & Kapell Erik, Claes, Mattias 
Kontor och konferens  Conny Carlsson 
Toaletter & kapprum Erik, Claes, Mattias    
Multihall  Patrick Philip (Hållén Arkitekter), Erik, Claes, Mattias 
Körrum  Erik, Claes, Mattias 
Kök plan 2 & skaparrum Rickard Jakobsson 
Konst/Lekfullhet/Kreativitet  Erik, Mattias, Bertil Engqvist, PeGe 
Informationsytor Mattias tillsammans med teknikgruppen 
 
Teknikgruppen: Ansvar för helhetsperspektiv gällande teknik i huset dvs ljud, ljus, bild, kamera, 
produktion & kommunikation, hårdvara, mjukvara. Gruppen består av Simon Väderklint (ordf), Patrik 
Wanche, Simon Hellman, Tomas Fridborg, Pelle Ankarberg och har utöver dessa flertalet personer 
involverade i specifika arbetsområden.  
 
Storkök: Ansvar för storkökets utformning gällande storkök, serveringsdisk, diskrum, förvaring av 
porslin, struktur för hantering och flöden. Gruppen har haft flera olika konstellationer och inför slutlig 
offertering består den av Barbro Nyström (ordf), Franci Mencin, Kerstin Båsjö, Moa Holm, Anna 
Väderklint, Edvard Wiberg och Simon Sollerman. 
 
Multihall: Ansvar för multihallens utformning för att anpassas till församlingens olika 
verksamhetsområden i kombination med uthyrningsbehov. Gruppen har haft flera olika konstellationer 
och utgörs nu av en löst sammansatt processgrupp. Pelle Ankarberg (sammankallande), Karolina 
Cederqvist, Sofia Bäckrud, Urban Arvidsson, Johan Arenius, Ramona Göransson, Edward Härgestam, 
Noah Lithell 
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Tillgänglighet: Ansvar för att se över huset ur ett tillgänglighetsperspektiv. Gruppen består av Anna 
Öjebrandt (ordf), och flertalet personer insatta i frågan från olika perspektiv. 
 
Uthyrning: Ansvar för att se över huset ur ett uthyrningsperspektiv. Gruppen består av Erik Hagerius 
(ordf), David Gelinder, Jacob Ehnfors, Edvard Wiberg 
 
Utöver dessa undergrupper finns processgrupper för olika frågor. 
Processgrupp Socialt Företagande: I nuläget Lisa Örneus (sammankallande) och Rikard Edefors som 
representanter från församlingen. I övrigt har flera personer som är civilsamhällsaktörer funnits med i 
dessa samtal. 
 
Processgrupp Drift: Navgruppen ansvarar för att bearbeta frågan om drift av huset när det kommer till 
café och konferens. Utöver Navgruppen utgörs denna grupp av Simon & Anna Väderklint, Moa Holm, 
Johan Arenius och Anders Svahn. 
 
Avslutade/Vilande undergrupper: 
Bostadsgrupp: Grupp som i ett tidigt skede undersökte möjligheterna att genom blockhyra eller andra 
överenskommelser med full kostnadsteckning för hyror erbjuda utsatta personer eller grupper en 
läkande boendemiljö. Denna fråga ska regleras i församlingens Styrdokument till Bolaget.   
 
Kommunitet: Grupp som tidigare har arbetat med frågan om kommunitet i ansluting till nya kyrkan. 
 
Gudstjänstrum: Grupp som bearbetat gudstjänstrummet med dess utformning, symbolspråk och 
användningsområde. Frågan ingår nu i Estetikgruppens ansvar i nära samråd med församlingens 
undervisnings- och gudstjänstråd. 
 
   
 


