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Nytt pastorat vid årsskiftet 
Den 1 januari 2022 bildas Örnsköldsviks södra pastorat, bestående av de sju församlingarna 
Själevad, Mo, Björna, Nätra, Sidensjö, Anundsjö och Skorped. Med cirka 23 000 medlemmar och 
120 anställda, blir det störst bland pastoraten i Härnösands stift. 

 
Att bilda pastorat där flera församlingar ingår är ett sätt för Svenska kyrkan att ställa om för att möta 
den pågående utvecklingen med stigande kostnader och sjunkande medlemsantal. 

– Vi måste möta framtiden med en hållbar och ändamålsenlig organisation, förklarar Peter 
Persman som utsetts till kyrkoherde i det nya pastoratet. 

– Genom samverkan, främst inom övergripande resurskrävande funktioner som administration 
och fastighetsförvaltning, kan vi inte bara behålla kompetens utan även utveckla den fina 
verksamhet som bedrivs i våra församlingar. Att solidariskt dela på resurserna innebär att alla 
församlingar kan utvecklas, oavsett var i vår kommun de finns.  

Beslutet om pastoratsbildningen fattades av Härnösands stift i juni 2020. Under hösten samma år 
inleddes arbetet med bildningsprocessen. Arbetet har bedrivits i projektform där både anställda och 
förtroendevalda engagerats i olika arbetsgrupper. 

– Engagemanget i arbetsgrupperna har varit mycket stort. Viss vägledning har vi fått från 
stiftet, som har erfarenhet från liknande processer tidigare, fortsätter Peter. 

Den stora förändringen märks inom administrationen. Avdelningen verksamhetsservice har bildats 
för att stötta hela organisationen med frågor inom ekonomi, personal, administrativa system samt 
församlingsadministration. Fastighetsförvaltningen slås samman under en gemensam fastighetschef. 

– I det viktiga arbetet med våra fastigheter ska vi jobba med en gemensam 
lokalförsörjningsplan, tillägger Peter. 

Verksamheten vid de ingående kyrkogårdarna leds av en kyrkogårdschef och nyligen har 
föreståndare/arbetsledare utsetts på respektive kyrkogård.  

Ingen medarbetare har förlorat sitt arbete med anledning av förändringen och i huvudsak har 
rekryteringen till de nya tjänsterna skett internt. 

Även inom förtroendemannaorganisationen blir det förändringar. De sju församlingarna ingår idag i 
tre pastorat; Själevad, Mo och Björna, Nätra-Sidensjö och Anundsjö-Skorped.  
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Det innebär att det tidigare fanns såväl kyrkofullmäktige som kyrkoråd i tre uppsättningar. Efter 
höstens kyrkoval har ett gemensamt kyrkofullmäktige utsetts och inom kort kommer det 
gemensamma kyrkorådet att väljas. Det innebär att antalet förtroendevalda minskas  

– Våra viktiga församlingsråd finns kvar och kommer att verka på samma sätt i respektive 
församling, säger Peter Persman och tillägger att det ännu är för tidigt att svara på vilken 
total inbesparing pastoratsbildningen medför. 

Planen var att fira det nya pastoratet med en festmässa i Nätra kyrka i januari där kyrkoherden skulle 
välkomnas av biskopen. De nya restriktionerna har dock medfört att festmässan flyttats fram till den 
22 maj. 

 

Vi berättar gärna mer om pastoratsbildningen, välkommen att kontakta: 
 
Kyrkoherde Peter Persman tel 070-698 24 11 eller 
Kommunikatör Monica Backerholm tel 070-693 59 84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM OSS 
Örnsköldsviks södra pastorat bildas av de tre nuvarande pastoraten; Själevad, Mo och Björna, Nätra-Sidensjö 
och Anundsjö-Skorped med dess sju ingående församlingar. Pastoratet är huvudman för 
begravningsverksamheten och dess tio kyrkogårdar. Örnsköldsviks södra pastorat blir det största i Härnösands 
stift med cirka 23 000 medlemmar och 120 anställda. 
www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra 
 


