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Klart med kyrkoherde för Örnsköldsviks södra pastorat 
Peter Persman har utsetts till kyrkoherde för Örnsköldsviks södra pastorat.  
Pastoratet blir det största i Härnösands stift när det träder i kraft den 1 januari 2022. 

 

Under innevarande år pågår en ombildningsprocess innan de sju församlingarna Själevad, Mo, 
Björna, Nätra, Sidensjö, Anundsjö och Skorped, går samman i ett gemensamt pastorat vid 
kommande årsskifte. Antalet anställda blir då ca 120 och medlemsantalet uppgår till ca 
24 000. 

- Det är glädjande att jag får förtroendet att leda det nya pastoratet som dess kyrkoherde, 
kommenterar Peter Persman och fortsätter; 

- Vi har alla förutsättningar att göra något riktigt bra. Vi har en stor kompetens inom vår 
verksamhet och ett fantastiskt engagemang, såväl hos de anställda som hos förtroendevalda 
och ideella medarbetare. 
 

De största förändringarna som pastoratsbildningen medför, görs inom administrationen. Ekonomi- och 
personalfunktion samt församlingsadministration samordnas i en gemensam administrativ enhet under 
ledning av en administrativ chef. Kyrkogårdsverksamheten inom pastoratets tio kyrkogårdar 
samordnas och får en gemensam kyrkogårdschef. Även en fastighetschef för pastoratet har utsetts.  

- Ingen av våra anställda kommer att förlora arbetet på grund av pastoratsbildningen, däremot 
kan det innebära förändrade arbetsuppgifter eller nytt tjänsteställe. 
 

- I det nya pastoratet får vi muskler att utveckla församlingsverksamheten i alla våra 
församlingar oavsett storlek och geografisk placering. Det är en av de viktigaste orsakerna till 
att vi gör denna förändring, avslutar Peter Perman. 
 

Peter Persman tillträder som kyrkoherde i Örnsköldsviks södra pastorat den 1 januari 2022. Han är 
idag kyrkoherde i Själevad, Mo och Björna pastorat, en tjänst han innehaft sedan 2012. 

Ulla-Britt Sundin är ordförande i den interimsstyrelse som fattar beslut under övergångsåret 2021. Hon 
är nöjd över att rekryteringen nu är avslutad. 

- Det har varit en noggrann rekryteringsprocess och det känns bra att en enig interimsstyrelse nu 
beslutat att erbjuda Peter tjänsten. Vi har ett stort förtroende för honom, tillägger Ulla-Britt. 
 

Vid frågor, välkommen att kontakta  
Kyrkoherde Peter Persman, tel 070-698 24 11 
Kommunikatör Monica Backerholm tel 070-693 59 84. 

Bifogad pressbild Peter Persman, foto Per Ågren. 
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OM OSS 
Örnsköldsviks södra pastorat är under uppbyggnad. De tre pastoraten Själevad, Mo och 
Björna, Nätra-Sidensjö och Anundsjö-Skorped med tillsammans sju församlingar, går 
samman för att från den 1 januari 2022 verka som Örnsköldsviks södra pastorat.  
Vi blir därmed det största pastoratet i Härnösands stift med cirka 24 000 medlemmar,  
cirka 120 anställda samt många förtroendevalda och ideella medarbetare. 
Vår verksamhet är bred och vi har ett levande gudstjänstliv, en stabil ekonomi, välvårdade 
byggnader och kyrkogårdar och inte minst, engagerade medarbetare.  


