Arkivbeskrivning 1.0
enligt 6 kap 5 § SvKB 2017:1

1. Arkivbildarens namn
Örnsköldsviks södra pastorat
2. Tidpunkt för arkivbildarens tillkomst (och eventuella upphörande)
Örnsköldsviks södra pastorats kyrkoarkiv fr.o.m. 2022-01-01
Arkivförteckning upprättad under 2022.
3. Arkivbildarens verksamhet
I pastoratets ingående församlingar, som är den primära enheten inom kyrkan, bedrivs den
grundläggande uppgiften GUDM:
Fira Gudstjänst, bedriva Undervisning samt utöva Diakoni och Mission.
Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och
fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd
för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.
Därtill kommer uppgifter som innebär ansvar för begravningsverksamheten, anskaffning och underhåll
av fastigheter och egendom, samt att anställa och avlöna personal.

Klassificeringsstrukturen1 Beskrivning
Verksamhetsområde 1
Styrning och ledning för församlingen.
Verksamhetsområde 2
Personal- och ekonomiadministration samt stödjande
verksamhet till alla enheter.
Verksamhetsområde 2
Administrera stiftelser och fonder.
processgrupp 2.3
Ingår inte i svenska kyrkans handlingar

Verksamhetsområde 3–6
Verksamhetsområde 7
Verksamhetsområde 9
Begravningsverksamhet
verksamhetsområde 8

Fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni
och mission.
Musik och konsertverksamhet.
Övrig kyrklig verksamhet.
Anläggande och underhåll av begravnings-platser.

Ingår inte i svenska kyrkans handlingar

Kyrkoantikvarisk ersättning Anskaffande och underhåll av fastigheter och lös
verksamhetsområde 2
egendom för kyrkligt ändamål.
processgrupp 2.9
Ingår inte i svenska kyrkans handlingar
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4. Arkivbildarens organisation
Härnösands stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift och består geografiskt av Härjedalen,
Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Stiftet har en rad uppgifter som regleras i Kyrkoordningen.
Örnsköldsviks södra pastorat är en enhet i Örnsköldsviks kontrakt i Härnösands stift och det
geografiska området Jämtland. Pastoratet har pastoratskoden 100 601 och ligger i Örnsköldsviks
kommun.
Örnsköldsviks södra pastorat bildades 1 januari 2022 genom en indelningsändring. De tre tidigare
pastoraten Själevad, Mo och Björna, Nätra-Sidensjö samt Anundsjö Skorped upphörde och de
ingående församlingarna bildade Örnsköldsviks södra pastorat. Det nya Örnsköldsviks södra pastorat
omfattar (i alfabetisk ordning) de sju församlingarna:
•
•
•
•
•
•

•

Anundsjö
Björna
Mo
Nätra
Sidensjö
Själevad
o Själevads distrikt
o Gullängets distrikt
o Domsjö distrikt
Skorped

I Örnsköldsviks södra pastorat finns det ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd samt arbetsutskott,
tekniskt utskott och budgetberedning. Tillkommer gör ett församlingsråd för varje ingående
församling. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och utser även valnämnden.
Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och ärenden som är av större vikt, t.ex.
o
o
o
o
o

mål och riktlinjer för verksamheten
budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
utser ledamöter i kyrkorådet
frågor om ansvarsfrihet och årsredovisning
delegationsbeslut

Kyrkorådet är ett verkställande organ och församlingens styrelse som ansvarar för att församlingens
grundläggande uppgift blir utförd. I kyrkorådets uppgift ingår att utse arbetsutskott och tekniskt
utskott samt ha tillsyn över deras verksamhet. Kyrkorådet utser även budgetberedningen.
Även lednings- och samordningsansvar över församlingens förvaltning ingår i kyrkorådets uppgift.
Kyrkorådet bär det yttersta ansvaret för samtliga arkiv som Örnsköldsviks södra pastorat äger 2.
Ansvaret upphör först när äganderätten överlämnas genom att arkiven antingen levereras till
Riksarkivet (allmänna handlingar) eller när enheten upphör och en ny kyrklig arkivbildare tar över
arkivansvaret3.
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Enligt Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2017:1 kap 3 § 6
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Enligt Svenska kyrkans arkivhandbok kap 4 avsnitt 4.1
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Organisationsskiss över Örnsköldsviks södra pastorat
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Budgetberedning
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5. Sökmedel till arkivet
Diarier, register, liggare och förteckningar för aktiva arkiv:
•

Public 360 fr.o.m 2022, digitalt ärendediarium för:
o Örnsköldsviks södra pastorat
o Begravningsverksamheten
o Kyrkoantikvarisk ersättning
o Själevad församling
o Mo församling
o Björna församling
o Nätra församling
o Sidensjö församling
o Anundsjö församling
o Skorped församling

•
•
•
•
•
•
•

Arkivförteckning till varje enskild församlings arkiv, enligt ovan.
Arkivförteckning Örnsköldsviks södra pastorats arkiv
Arkivförteckning kyrkoantikvarisk ersättning
Arkivförteckning begravningsverksamheten
Gravsystemet LabOra Kyrkogård.
Register över personalakter
Register över fastighetsakter
Dokumenthanteringsplan

•

Diarier, register, liggare och förteckningar för avslutade arkiv:
•

Arkivförteckning samt analoga diarium för respektive avslutat pastoratsarkiv:
o Själevad Mo Björna pastorat
o Själevad Mo kyrkliga samfällighet
o Nätra-Sidensjö pastorat
o Anundsjö Skorped pastorat

•
•

Arkivförteckning begravningsverksamheten, t.o.m 2021-12-31.
Arkivförteckning kyrkoantikvarisk ersättning, t.o.m 2021-12-31.
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6. Inskränkningar i arkivets tillgänglighet
Ny dokumenthanteringsplan blev gällande 2018-01-01 och innebar en omställning för diarieföringen
inom Svenska kyrkan. På grund av detta finns diarieförda handlingar både enligt den gamla
dokumenthanteringsplanen och den nya.
Arkivhandlingar har gallrats enligt Svenska kyrkans bestämmelser SvKB 2003:1 ändrad i SvKB 2017:2
samt SvKB 2019:1.

(Från och med år 2022).

Arkivhandlingar tillhörande Begravningsverksamheten (RA-MS 2001:8 ändrad RA-MS 2020:14) och
Kyrkoantikvarisk ersättning (RA-MS 2005:12 ändrad RA-MS 2020:13) har gallrats enligt Riksarkivets
myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering. Handlingar som av sin tillfälliga
eller ringa betydelse har gallrats enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av
handlingar av tillfälligt eller ringa värde, RA-FS 2012:2 (ändrat RA-FS 1991:6 samt RA-FS 1997:6).

(Från och med år 2022).

Gallringsprotokoll finns upprättade och sökbara i Örnsköldsviks södra pastorats diarium. (Från och

med år 2022).

Vad gäller tiden före 2022-01-01 kan man inte garantera att arkiven gallrats och dokument upprättats
enligt ovan. Detta främst p.g.a. bristande resurser och kunskap i tidigare pastorat.

7. Överlämnande av arkiv från/till annan organisation, kyrklig enhet, eller enskild
Efter en strukturförändring 2000 så bildades nuvarande Härnösands stift. Härnösands stifts alla
enheters arkivhandlingar har levererats till Landsarkivet Härnösand samt Landsarkivet Östersund.
Arkiven avslutades 1999-12-31.

Enskilda arkiv som Örnsköldsviks södra pastorat tagit emot och förvarar fr.o.m. 2022-01-01:
Dixelius von Asters stiftelse
Församlingsrådet i Anundsjö församling är huvudman för Dixelius von Asters stiftelse vilka tar emot
ansökningar om finansiella medel och därefter avslår/beviljar ansökan. Stiftelsens arkivhandlingar
förvaras i församlingen arkiv men stiftelsen är en egen juridisk person (egen arkivbildare) vars
handlingar inte ingår i församlingens arkiv4.
Klara och Valdemar Erikssons minnesstiftelse
Församlingsrådet i Själevads församling är huvudman för Klara och Valdemar Erikssons minnesstiftelse
vilka tar emot ansökningar om finansiella medel och därefter avslår/beviljar ansökan. Stiftelsens
arkivhandlingar förvaras i församlingen arkiv men stiftelsen är en egen juridisk person (egen
arkivbildare) vars handlingar inte ingår i församlingens arkiv 5.

4

https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/utbildningsmaterial. Hämtat 2021-04-07
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https://internwww.svenskakyrkan.se/gadd/utbildningsmaterial. Hämtat 2021-04-07
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Myndighetsarkiv som avslutats per den 31 december 2021 vilka Örnsköldsviks södra pastorat tagit
emot och förvarar fr.o.m. 2022-01-01:
Begravningsverksamhetens arkiv för:
o Själevad Mo Björna pastorat
o Nätra-Sidensjö pastorat
o Anundsjö Skorped pastorat
Kyrkoantikvarisk ersättning, KAE för:
o Själevad Mo Björna pastorat
o Nätra-Sidensjö pastorat
o Anundsjö Skorped pastorat

8. Överlämnande av arkiv till annan kyrklig enhet
Svenska kyrkans arkiv som Örnsköldsviks södra pastorat tagit emot och förvarar fr.o.m. 2022-01-01:
Vid en indelningsändring 2022-01-01 gick de tre pastoraten Själevad, Mo och Björna, Nätra-Sidensjö
samt Anundsjö Skorped samman och bildade Örnsköldsviks södra pastorat. Innan indelningsändringen
var de tre enskilda pastoraten egna arkivbildare men upphörde i och med sammanslagningen. Likaså
var varje enskild församling som ingick i dessa pastorat en egen arkivbildare. (Dessa sju församlingar
har tidigare nämnts under rubrik nr. 4. Arkivbildarens organisation)
Församlingarna står kvar som arkivbildare även efter indelningsändringen, tillsammans med det
nybildade Örnsköldsviks södra pastorat.
Detta innebär att Örnsköldsviks södra pastorat är arkivbildare för följande:
• Begravningsverksamheten
• Kyrkoantikvarisk ersättning
• Personaladministrationen
• Ekonomiadministrationen
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ARKIVBILDARE

ARKIVBILDNING

ARKIV & FÖRVARING

Stiftelser

Enskilda arkiv

Arkiven står under den
församling som är
huvudman.

Myndighetsarkiv
Begravningsverksamheten

Sidensjö
församlingshem

Myndighetsarkiv
KAE

Själevads
församlingshem

Svenska kyrkan

Själevads
församlingshem

Själevads
församling

Svenska kyrkan

Själevads
församlingshem

Mo
församling

Svenska kyrkan

Själevads
församlingshem

Björna
församling

Svenska kyrkan

Själevads
församlingshem

Nätra
församling

Svenska kyrkan

Nätra
församlingsgård

Sidensjö
församling

Svenska kyrkan

Nätra
församlingsgård

Anundsjö
församling

Svenska kyrkan

Pastorsexpedition
Bredbyn

Skorped
församling

Svenska kyrkan

Pastorsexpedition
Bredbyn

Örnsköldsviks
södra pastorat
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9. Arkivverksamhetens uppbyggnad
Örnsköldsviks södra pastorat har tre olika typer av arkiv:
Svenska kyrkans arkiv, enskilda arkiv samt myndighetsarkiv.
Svenska kyrkans arkiv
Svenska kyrkans handlingar samt övriga handlingar som kyrkan har beslutat att ta hand om för arkivering.
Aktiva:
•
•
•
•
•
•
•
•

Örnsköldsviks södra pastorat.
Själevads församling.
Mo församling.
Björna församling.
Nätra församling.
Sidensjö församling.
Anundsjö församling.
Skorped församling.

Avslutade:
• Själevad, Mo och Björna pastorat.
• Nätra-Sidensjö pastorats.
• Anundsjö Skorpeds pastorat.

Förvaring: Själevads församlingshem.
Förvaring: Själevads församlingshem.
Förvaring: Själevads församlingshem.
Förvaring: Själevads församlingshem.
Förvaring: Nätra församlingsgård.
Förvaring: Nätra församlingsgård.
Förvaring: pastorsexpeditionen i Bredbyn.
Förvaring: pastorsexpeditionen i Bredbyn.

Förvaring: Själevads församlingshem.
Förvaring: Nätra församlingsgård.
Förvaring: pastorsexpeditionen i Bredbyn.

Enskilda arkiv
Övriga handlingar som ej regleras av den statliga eller inomkyrkliga offentlighetsprincipen.
•

Dixelius von Asters stiftelse i Anundsjö församling.
Förvaring: pastorsexpeditionen i Bredbyn.

•

Klara och Valdemar Erikssons minnesstiftelse i Själevads församling.
Förvaring: Själevads församlingshem.

Myndighetsarkiv
Begravningsverksamhetens handlingar och de handlingar som är kopplade till den kyrkoantikvariska
ersättningen, vilka är allmänna handlingar som lyder under den statliga offentlighetsprincipen.
Kyrkoantikvarisk Ersättning (KAE):
Alla handlingar gällande kyrkoantikvarisk ersättning förvaras i Själevads församlingshem. Detta
gäller både de avslutade arkiven övertagna från tidigare pastorat samt handlingar upprättade
från och med 2022-01-01 och framåt med Örnsköldsviks södra pastorat som arkivbildare.
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Begravningsverksamheten:
Handlingar övertagna från de tidigare pastoratens avslutade arkiv gällande
begravningsverksamheten förvaras i arkivlokalen i Sidensjö församlingshem: Prästbordet 202,
893 95 Sidensjö.
Aktiva arbetshandlingar förvaras på de kontor eller expeditioner som finns i anslutning till
kyrkogårdarna på följande adresser:
•
•
•

Hampnäsvägen 36 c, 894 31 Själevad
Molidenvägen 20, 894 95 Moliden
Björnaby 308, 890 50 Björna

•
•

Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa
Prästbordet 202, 893 30 Sidensjö

•
•
•

Köpmangatan 67, 895 30 Bredbyn
Skorpedsvägen 89, 895 97 Skorped
Kyrkbacken 9, 895 98 Solberg

På årsbasis förflyttas färdigarbetade arbetshandlingar över till arkivlokalen i Sidensjö
församlingshem för slutförvaring.
Mer information gällande myndighetsarkivet för begravningsverksamheten samt den
kyrkoantikvariska ersättningen inom Örnsköldsviks södra pastorat står att finna i dess separata
arkivbeskrivning upprättad enligt RA-FA 2019:2, kap 6 (ändrad RA-FS 2008:4).

10. Arkivverksamhetens organisation
Arkivansvaret ligger hos de förtroendevalda, närmare bestämt kyrkorådet, som beslutar i ärenden som
rör arkivhanteringen medan själva arkivhanteringen sköts av anställd personal inom den administrativa
verksamheten.
Arkivansvar
Arkivansvarig är kyrkorådet i Örnsköldsviks södra pastorat.
I ansvaret ingår att planera och styra arkivbildningen enligt SvKB 2017:1 kap 3 § 7.

Den strategiska delen av arkivansvaret handlar om att fatta nödvändiga beslut för att skapa
förutsättningar för en proaktiv och ändamålsenlig arkivvård samt säkerställa att det finns tillräckliga
resurser för att efterleva gällande regelverk. Kyrkoherden fattar beslut för den löpande verksamheten
enligt av kyrkorådet beslutad arkivbeskrivning. Se Arbetsordning för kyrkoråd i Örnsköldsviks södra
pastorat, och bilaga 5 Ramar för kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet i Örnsköldsviks södra

pastorat.

Den operativa delen av arkivansvaret omfattar vården av de egna arkiven, eventuella föregångares arkiv,
stiftelsearkiv och andra arkiv som förvaras hos enheten. Ansvaret gäller hela beståndet av handlingar, det
vill säga både fysiska och elektroniska handlingar.
Det är i Örnsköldsviks södra pastorat arkivredogörarna som utför arkivvården men kyrkorådets ansvar
att se till att arkivvården utförs löpande, att arkivredovisningen uppdateras löpande, att beslutad gallring
utförs så snart gallringsfristen har löpt ut och att arkivlokaler och förvaringsmedel kontrolleras
regelbundet. Kyrkoherden svarar för tillsynen av arkivvården och den fysiska kontrollen. Se arbetsordning
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för kyrkoråd i Örnsköldsviks södra pastorat, och bilaga 5 Ramar för kyrkoherdens uppgift att leda all
verksamhet i Örnsköldsviks södra pastorat.
Arkivredogörare
Arkivredogöraren upprättar arkivredovisningen med arkivbeskrivning, arkivförteckning och
dokumenthanteringsplan samt uppdaterar redovisningen för att hålla den ständigt aktuell. Likaså
genomför arkivredogöraren det praktiska arbetet med arkiven samt gallrar handlingar enligt
bestämmelser och föreskrifter.
I Örnsköldsviks södra pastorat finns inte en enskild befattning som arkivredogörare utan det är en roll
som innehas av flera medarbetare inom verksamhetsservice vilka svarar under verksamhetschefen som i
sin tur svarar under kyrkoherden.

Notiser:
Arkivbeskrivningen är ett levande dokument som revideras efter behov för att hållas aktuellt.
Alla ev. versioner av arkivbeskrivningen står att finna i diariet för Örnsköldsviks södra pastorat.
Arkivbeskrivning 1.0 är utformad under januari 2022 av arkivredogörare Susanne Olsson enligt en befintlig
mall. Inlägg och kontroll har gjorts av kyrkoherde Peter Persman samt Härnösands stiftsarkivarie Maria
Eriksson-Sundström.
Örnsköldsviks södra pastorats verksamhetsservice har även getts möjlighet att komma med synpunkter
på arkivbeskrivningen.
Beslut om att använda arkivbeskrivning 1.0 för Örnsköldsviks södra pastorat tas i kyrkorådet.
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