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INTRODUKTION 

Den Verksamhetsgranskande kommittén (VGK) har som uppdrag att vara församlingsmedlemmarnas 
ombud och granska Församlingsstyrelsen och dess arbete från ett verksamhetsperspektiv i enlighet 
med församlingens Konstitution och Stadgar samt beslut fattade i Församlingsmöten och Årsmöte. 

Årets VGK har under den korta period som innevarande verksamhetsår omfattar arbetat med att 
försöka bilda sig en uppfattning om verksamheten i församlingen, analysera olika informationskällor, 
dra slutsatser och sammanställa dessa i en granskningsrapport till Årsmötet. 

 

DEN VERKSAMHETSGRANSKANDE KOMMITTÉNS UPPDRAG OCH ARBETE 

VGK -uppdraget är reglerat i Immanuelskyrkans stadgar där det framgår att VGK, vid sidan av det 
formella revisionsarbetet, har att följa och utvärdera församlingens innehållsliga verksamhet. 
Kommittén arbetar således parallellt med de auktoriserade revisiorerna och får sitt uppdrag från 
församlingens årsmöte och lämnar sin granskningsrapport till årsmötet. 

För att genomföra sitt arbete har VGK samlat in information, analyserat denna och dragit slutsatser från 
informationsarbetet vilka redovisas i föreliggande rapport. 

Informationsinsamlingen har gjorts genom intervjuer med församlingsstyrelsens ordförande Greger 
Hjelm samt den avgående församlingsföreståndaren Ulla-Marie Gunner var för sig. VGK har även 
intervjuat representanter för de olika Verksamhetsråden, svenska, internationella och koreanska, och i 
övrigt sökt information hos företrädare för församlingens olika verksamheter när vi bedömt det viktigt 
att få kompletterande information. 

I tillägg till dessa olika intervjuer har VGK tagit del av styrelserapporter, protokoll från 
församlingsstyrelse och församlingsråd samt församlingsmöten och årsmötesprotokoll.  

 

BEGRÄNSNINGAR 

Innevarande verksamhetsår har, till följd av Corona-pandemin och framflyttningen av föregående 
årsmöte, kommit att bli ett mycket kort år. Föreliggande granskningsrapport omfattar därmed praktiskt 
enbart 6 månader, okt-21 till mars-22. Detta har som konsekvens medfört att granskningsarbetet har 
fått begränsas i sin omfattning. Det förkortade verksamhetsåret har samtidigt inneburit att den valda 
församlingsstyrelsen haft tidsmässigt begränsade möjligheter att bearbeta och åtgärda synpunkter och 
uppdrag som uppmärksammades i föregående års granskningsrapport.  

Efter att pandemin nu succesivt släppt sitt grepp och de restriktioner som gällt beträffande offentlig 
verksamhet efter hand tagits bort, har verksamhetsperioden präglats av att succesivt öppna upp 
kyrkans olika verksamheter.  

VGK noterar också att Församlingsföreståndaren varit sjukskriven under större delen av 
verksamhetsperioden, vilket fått till följd att styrelsen fått ägna avsevärd tid åt att lösa vakansfrågor 
och andra ledningsuppgifter av direkt operativ karaktär. Det kan också i detta sammanhang noteras 
att församlingen vid sitt senaste årsmöte valde ny ordförande och därtill flera nya styrelseledamöter 
vilket medfört att en hel del tid från den nya styrelsens sida har fått ägnats åt att sätta sig in i 
församlingens aktuella situation och de olika verksamhetsdelarnas särskilda frågeställningar. 

VGK har i sitt granskningsarbete tagit hänsyn till ovanstående omständigheter och vad som kan vara 
rimligt för en församlingsledning och ideellt arbetande styrelse att uppnå under den begränsade period 
som förelegat. 
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SAMMANFATTNING OCH SYNPUNKTER FRÅN GRANSKNINGSARBETET  

Under den korta tid som gått sedan den nuvarande styrelsen valdes, okt -21, har vi kunnat konstatera 
att församlingsstyrelsen med målmedvetenhet och stor energi tagit tag i de uppgifter och påpekanden 
som noterades i förra årets omfattande Verksamhetsgranskningsrapport.  

Det handlar bl.a. om omarbetningar, justeringar och kompletteringar av grundläggande 
församlingsdokument såsom församlingens Vision, dess Konstitution, Församlingsordning, Stadgar, 
Organisation och Arbetsordning liksom församlingens Verksamhetsplan. Särskilda arbets- och 
projektgrupper har tillsatts av församlingsstyrelsen för att arbeta fram förslag till omarbetningar, 
justeringar och revideringar.  

Vi har i årets VGK stor respekt för att detta är grannlaga arbetsuppgifter som inte låter sig göras under 
tidspress och kort tid. Vi har i våra samtal under granskningsarbetet konstaterat att resultaten av dessa 
pågående arbeten succesivt kommer att rapporteras till församlingen och underställas 
Församlingsmöten och Årsmöten för beslut i stadgeenlig ordning. 

VGK har vidare kunnat notera att den nuvarande styrelsen i sitt arbete har konstaterat att rutiner för 
styrning, uppföljning och kontroll av verkställandet av tidigare fattade styrelsebeslut varit bristfällig. 
Detta har medfört svårigheter att följa upp och säkerställa att fattade beslut trängt fram till berörda 
delar av organisationen och blivit operativt hanterade. VGK noterar med tillfredsställelse att dessa 
problem nu blivit adresserade och att styrelsen också i övrigt uppmärksammat behovet av en 
effektivisering av organisationens sätt att arbeta. 

Under innevarande mandatperiod har Församlingsstyrelsen och Verksamhetsråden, till följd av att flera 
ledande befattningshavare under senare tid har lämnat eller kommer att lämna sina befattningar, 
kommit att få ägna stor kraft åt rekrytering av nya ledande befattningshavare inom församlingen. Detta 
gäller Församlingsföreståndare, pastorer till den Internationella verksamheten, pastor med ansvar för 
barn- och ungdomsverksamheten, församlingsdiakon och likaså tillsättandet av musikansvarig och 
husmor i församlingen.  

Det helt överskuggande viktiga och resurskrävande arbete som församlingens ledning och styrelse fått 
ägna tid åt sedan föregående årsmöte är de motsättningar mellan och inom de olika 
församlingsdelarna, främst delar av den Internationella, och den brist på förtroende för 
församlingsledningens sätt att leda församlingens verksamhet som under senare tid kommit att ta sig 
allt starkare uttryck.   

VGK uppfattar att Församlingsstyrelsen på ett aktivt, men samtidigt varsamt sätt genom djupgående 
samtal och i dialog tagit sig an att söka finna lösningar på de motsättningar och bristande tillit som 
aktualiserats. Vi uppfattar från våra intervjuer att en uttalad målsättning från församlingsledningens sida 
är att uppnå ökad förståelse och respekt för olika synsätt som kan föreligga mellan olika 
församlingsmedlemmar och inom församlingens olika delar och samtidigt söka undanröja 
misstolkningar och misstänkliggöranden av olika slag. VGK understryker viktigheten och betydelsen av 
det arbete som läggs ner av församlings-ledningen för att finna lösningar och komma framåt i dessa 
problemställningar. 

VGK uppfattar också från intervjuer att det finns en stor oro för konsekvenserna av att det nu saknas 
en pastor i den internationella gemenskapen, och att en mer permanent lösning dröjer. Det är angeläget 
att detta perspektiv hela tiden finns levande i den långsiktiga rekryteringsplaneringen, så att 
hanteringen av denna fråga inte utvecklas till att bli ytterligare en konfliktlinje. 
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ÖVRIGA OBSERVATIONER 

- Ungdomsarbete och Konfirmandundervisning 

Immanuelskyrkan bedriver ett omfattande arbete bland barn och unga – en omfattning som förefaller 
vara relativt okänd för många av församlingens medlemmar. 

Arbetet bedrivs i huvudsak gemensamt för de olika språkgrupperna, och vad gäller 
Konfirmationsundervisningen även gemensamt med fler av Equmeniakyrkans församlingar i 
Stockholm. Konfirmationsundervisningen är även öppen för ungdomar med funktionsnedsättningar, 
något som är unikt i dessa sammanhang och blivit mycket uppskattat och fungerat väl.  

VGK har i sina olika samtal mottagit många uttryck för hur angeläget det är för församlingen att ha ett 
väl fungerande ungdomsarbete. I kontakterna med ungdomsledarna har VGK samtidigt förstått att det 
finns goda möjligheter för en expansion och ytterligare idémässig breddning av ungdomsverksamheten 
inom församlingen.  

I detta perspektiv är det VGKs uppfattning att barn- och ungdomsarbetet behöver ytterligare 
uppmärksamhet, uppmuntran och stöttning från församlingsledning, styrelse, de olika 
verksamhetsråden och församlingens medlemmar. Idag saknas resurser för att den befintliga 
verksamheten ska kunna bedrivas på ett tillfredställande sätt. Detta gäller främst brist på lokaler som 
är anpassade för de ungas önskemål och behov. Inte minst gäller detta övningslokaler för olika sång- 
och musikgrupper.  

Idrottsverksamhet som en del av Immanuelskyrkans ungdomsverksamhet är ett annat område som 
man anser har stora utvecklingsmöjligheter och stor attraktionskraft. Immanuelskyrkan har här unika 
möjligheter, då tillgång till idrottslokaler inte finns att tillgå någon annan stans i Stockholms 
frikyrkomiljöer än i Immanuelskyrkan.   

Ett idékoncept, också det gemensamt för alla församlingens språkgrupper, som är mycket angeläget 
för ungdomsledarna, och som har presenterats för församlingsstyrelsen och håller på att ta form är 
”Immanuel produktion”,  en plattform för användning av digitala redskap och podcasts i syfte att i 
ungdomsarbetet nå nya ungdomsgrupper via nya kanaler. Som en del i detta kan nämnas projektet 
”Sånger från Immanuel” som undan för undan förnyas och engagerar församlingens ungdomar i ett 
fortlöpande skapararbete. 

Önskemål finns därutöver om ytterligare resurser för ”nätverkande” och kontaktskapande gentemot 
andra aktivitetsgrupper inom Immanuelskyrkans ramar. Exempel på detta är Musikskolans elever, 
skolor som hyr in sig i församlingens lokaler, etc.  

Från olika håll har understrukits för VGK att ett välfungerande ungdomsarbete är nyckeln till en fortsatt 
positiv utveckling för Immanuelskyrkans församling. Att ungdomsarbetet samordnar församlingens 
samtliga språkgrupper och därmed mångfalden i församlingen, erbjuder enligt VGK´s mening därtill en 
naturlig väg till förbättrad integration och förståelse mellan församlingens olika delar.  

VGK önskar mot denna bakgrund starkt understryka vikten av att församlingen uppmärksammar och 
hörsammar barn- och ungdomssidans önskemål om stöd och hjälp i olika avseenden för ta tillvara alla 
dessa möjligheter. 

 

- Musikskolan  

Församlingen bedriver sedan många år en stor och mycket uppskattad Musikskole-verksamhet. VGK 
noterar i samtal att denna verksamhet i ganska liten utsträckning utnyttjas av församlingens barn och 
unga. Inte minst gäller detta barn och unga som tillhör den internationella gemenskapen.  

Detta är inte bara en fråga om hur församlingens resurser används och fördelas utan också om hur vi 
tänker kring den utåtriktade verksamheten. Man kan ställa sig frågan varför vi som kyrka ska bedriva 
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en verksamhet, som till sin karaktär är ”sekulär”, om den blir till så stor del dominerad av elever som 
kommer utifrån kyrkan, och att dessa i så liten grad kommer i kontakt med, eller lär känna, 
församlingens medlemmar, dess gemenskap och liv genom sitt deltagande i verksamheten. 

VGK uppmanar församlingen att arbeta fram förslag till förändringar av Musikskolans förutsättningar 
så att den i större utsträckning kan komma församlingens barn och unga till del. En möjlig åtgärd är att 
starkt subventionera avgiften till Musikskolan för barn och unga som tillhör församlingen. 

 

- Församlingens Utvecklingsarbete 

Det är med tillfredsställelse VGK noterar att Församlingsstyrelsen beslutat att anslå ett extra bidrag på 
0,5 Mkr som en stimulans till idémässig långsiktig verksamhetsutveckling. VGK vill uppmana 
församlingens medlemmar att aktivera sig i detta idéarbete. 

VGK noterar också ett ökat intresse för samtalsgrupper i Tros- och livsåskådningsfrågor som en 
möjlighet till fördjupning i andliga frågor och samtidigt en väg att nå ut till och finna nya kontakter i 
samhället.  

För ett par år sedan genomfördes en intervjuundersökning bland församlingens medlemmar som gick 
under beteckningen IMMANUEL 2.0. Under VGK´s arbete har vi vid några tillfällen stött på referenser 
till denna förstudie och VGK vill gärna aktualisera Immanuel 2.0-studien i det fortsatta 
utvecklingsarbetet inom församlingen. Här vill vi endast peka på några reflexioner och slutsatser som 
noteras i förstudien och som intressant nog belyser några viktiga problemområden som har 
uppmärksammats i denna granskningsrapport: 

- brist på information om vad som försiggår brett inom församlingen och därav svårt att se vilka 
behov som finns och vilka grupper och aktiviteter som faktiskt fattas. 

- att aktivt bjuda in till reflexion över trosuppfattningar och andra grundvillkor för 
församlingsbilden. 

- behovet av att ge församlingens vision en fortsatt förankring och precisering. 
- att genom gränsöverskridande och studiecirkelliknande samtal vidga och fördjupa 

gemenskapen med varandra inom ramen för en församling. 
- att tillvarata det latenta engagemang som finns bland församlingens mer passiva medlemmar 

och det hopp och de förväntningar som finns bland dessa att bli sedda, uppmärksammade 
och tagna i anspråk för olika uppgifter och projekt i församlingen. 

VGK uppmanar församlingsledning, församlingens olika valberedningar, med flera, att ta till sig 
tankar och erfarenheter som tydliggörs i Immanuel 2.0. Detta som en inspiration i det fortsatta 
utvecklings- och förnyelsearbetet inom församlingen och dessutom för att  kanske hitta nya 
intresserade volontärer till olika uppgifter i församlingsarbetet. 

 

- Ökad Gemenskap 

VGK har i sitt arbete återigen stött på att man önskar poängtera att Immanuelskyrkan är en församling 
och att man samtidigt understryker önskemålet om ökad kontakt i församlingens gudstjänstliv mellan 
församlingens olika språkgrupper och inte minst mellan dess olika åldersgrupper.  

VGK vill uppmana styrelse och verksamhetsråd att i sin verksamhetsplanering lägga ytterligare vikt vid 
de viktiga gemenskapsfrågorna inom församlingen. 

 

- Kommunikation och Påverkan 

Immanuelskyrkan i Stockholm är Equmeniakyrkans största församling. I denna roll anser VGK att 
Immanuelskyrkan har en särskild uppgift vad gäller att synas och höras i den allmänna 
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samhällsdebatten och opinionsbildningen och där uttrycka och värna kristna värderingar i olika aktuella 
samhällsfrågor.  

VGK vill inte minst uppmärksamma församlingsstyrelsen på denna uppgift vid rekryteringen av ny 
församlingsföreståndare.  

 

- Immanuelskyrkans Hemsida 

Under VGK´s arbete har vi från olika håll fått synpunkter på att Immanuelskyrkans Hemsida tydligare 
måste kommunicera att Immanuelskyrkans församling har 3 olika språkgrupper, den Svenska, den 
Internationella och den Koreanska. Nyinflyttade till Stockholm från utlandet hittar inte med självklarhet 
att dessa 3 identiteter finns inom församlingen. VGK vill göra styrelse och kommunikationsansvariga 
uppmärksamma på att hemsidans Startsida behöver tydligare kommunicera detta förhållande och 
anpassa sökord etc därefter. 

Likartade synpunkter har även framförts från Immanuel Seniors sida, där man efterlyser en direkt 
koppling på församlingens startsida till Seniors programverksamhet.  

 

- Utnyttjande av Digitala verktyg och Sociala Media 

Immanuelskyrkan är en resursstark församling och bör därmed ha goda förutsättningar att följa vad 
som händer utvecklingsmässigt inom området digitala verktyg och sociala media.  

Baserat på synpunkter som framförts under vårt granskningsarbete, vill VGK uppmärksamma 
kommunikationsansvariga inom församlingen på att följa utvecklingen inom området och i sitt arbete 
ta tillvara och utnyttja den potential som finns i dessa kanaler och med dessa verktyg när det gäller 
församlingens kommunikation gentemot allmänhet, massmedia och särskilt yngre målgrupper. 

 

- Klimatnödläge 

Equmeniakyrkan har på nationell nivå utlyst ”Klimatnödläge” och tillsatt en projektgrupp för att arbeta 
med de ödesmättade klimatfrågorna utifrån Equmeniakyrkans specifika perspektiv.  

Immanuelskyrkan har följt upp detta upprop och församlingsstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för att 
lokalt arbeta med klimat- och miljöfrågorna anpassade till vår egen verklighet. 

VGK tycker sig dock notera att klimatfrågorna, trots sin betydelsefullhet och akuta karaktär, inte har 
fått någon större uppmärksamhet i de olika styrelsernas och rådens diskussioner. VGK vill därför 
uppmana församlingsstyrelsen att verka för ökad aktivitet i församlingens olika organ och genom 
ägardirektiv till församlingens bolagssfär uppnå att planer och målsatta aktiviteter utarbetas och 
implementeras så att även Immanuelskyrkan ska konkret bidra till nationellt och globalt beslutade 
klimatåtaganden.   
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SLUTSATSER 

Det ligger nära till hands att ett granskningsarbete enbart blir inriktat på att notera brister i den 
verksamhet man är satt att granska. VKG vill därför också tydligt uttrycka att man under sitt 
granskningsarbete och under sina olika samtal mött många uttryck för glädje och tacksamhet över 
mycket av det som sker i Immanuelskyrkans breda verksamhet. Och en tacksamhet för all den energi 
och målmedvetenhet som volontärer och anställda lägger ner i det dagliga livet i församlingen. 

Uttryck för detta är det omfattande gudstjänstlivet med dess fördjupning av det kristna livet. Ett annat 
är barn- och ungdomsarbetet och den iver som finns för att ytterligare utveckla detta. Ytterligare andra 
är den breda musikverksamheten och de kontakter denna skapar för att inte också nämna den 
omfattande diakoni-verksamheten med bl.a. det stora engagemanget i Ny Gemenskap. 

Men, som ovan sagts, VGK har samtidigt under sitt granskningsarbete mött olika uttryck för oro och 
frustration inom församlingen. Främst gäller detta över den misstro och brist på tillit inom och mellan 
församlingens olika delar, främst delar av den internationella, och församlingsledning som kommit att 
accentueras under senare tid. VGK efterlyser ökad tydlighet i kommunikation och samtal i dessa frågor 
från såväl styrelse, församlingsledning, pastorer och förtroendevalda och lojalitet mot den värdegrund 
som Immanuelskyrkans församling vilar på. 

VGK´s bestående intryck från sitt granskningsarbete är ändock att man, trots olika ifrågasättanden, från 
alla håll i församlingen är angelägen om att framhäva de värden vi har gemensamt i Immanuelskyrkans 
församling och vad som håller församlingen samman – Guds kärlek i vår samtid och vår uppgift att föra 
detta budskap ut bland våra medmänniskor.  

Avslutningsvis vill VGK uttrycka sitt förtroende för det arbete och den målmedvetenhet som den 
nuvarande styrelsen uppvisar i sin ambition att förbättra och effektivisera församlingens verksamhet 
och att genom dialog och samtal tillrättalägga och överbrygga olika former för misstro som finns och 
hitta vägar framåt för en stark, enad och kärleksfull församling med en framåtsyftande, mångsidig och 
dynamisk evangelisk verksamhet i Stockholm.  


