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Nya pastorat skapar förutsättningar för församlingarna 

Sedan årsskiftet är församlingarna inom Örnsköldsviks kontrakt uppdelade i två nya pastorat; 
Örnsköldsviks södra och Örnsköldsviks norra. På så sätt skapas förutsättningar för att alla 
församlingar, oavsett storlek och var de är lokaliserade, ges möjlighet att utvecklas.  

 
Den negativa befolkningsutvecklingen och det sjunkande medlemsantalet inom Svenska kyrkan 
påverkar församlingarna olika hårt. Genom att skapa en gemensam långsiktigt hållbar organisation 
ska alla församlingar ges möjlighet att fortsätta det viktiga arbetet med barn- och 
ungdomsverksamhet, socialt arbete, gudstjänster och annan lokal verksamhet i respektive 
församling. 

– Att antalet medlemmar sjunker betyder inte att människors andliga och själsliga behov minskar. 
Det är viktigt att vi får fortsätta att finnas nära de människor som lever i vår kommun, konstaterar 
Marie Edström, kyrkoherde i Örnsköldsviks norra pastorat. 

Genom att gå samman i pastorat kan samverkan ske kring arbetsgivarskap och andra kompetens- och 
resurskrävande uppgifter.  

–  Samtidigt som resurserna minskas ställs samma höga krav som arbetsgivare med personal- och 
arbetsmiljöansvar, som förvaltare av fastigheter och begravningsplatser och som ansvarig för 
ekonomi och administration, tillägger Peter Persman, kyrkoherde i Örnsköldsviks södra pastorat. 

De största förändringarna görs sålunda inom det interna och administrativa arbetet, 
organisationerna har setts över och anpassats till de nya förutsättningarna. Även 
förtroendemannaorganisationen påverkas. Efter höstens kyrkoval har det valts ett kyrkofullmäktige i 
respektive pastorat vilket innebär att antalet förtroendevalda minskas.  
De lokala församlingsråden finns kvar liksom tidigare i respektive församling. 

I Örnsköldsviks södra pastorat ingår de sju församlingarna Själevad, Mo, Björna, Nätra, Sidensjö, 
Anundsjö och Skorped. Pastoratet har cirka 22 000 medlemmar och 120 anställda. 
I Örnsköldsviks norra pastorat ingår de fyra församlingarna Arnäs, Gideå-Trehörningsjö, Grundsunda 
och Örnsköldsvik. Pastoratet har ca 15 000 medlemmar och 90 anställda. 

 

Vi berättar gärna mer om pastoratsbildningen, välkommen att kontakta: 
Kyrkoherde Peter Persman tel 070-698 24 11  
Kyrkoherde Marie Edström tel 070-532 97 00 

Läs gärna mer om oss på våra hemsidor 

www.svenskakyrkan.se/ornskoldsvikssodra 
www.svenskakyrkan.se/ornskoldsviksnorra 


