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Datum

Beteckning

2009-06-17

Grupplista 2009:1-6

Indelningsändringar på grund av beslut inkomna
under första halvåret 2009 (och även tidigare)
Tid för ikraftträdande är 2010-01-01, om inte annat anges.
OBS! Det finns i nuläget ett beslut som inte är klart.
Vi avvaktar besked från Domkapitlet innan vi går ut med denna ändring, som i
sådana fall kommer som en komplettering till denna grupplista.

A. ÄNDRINGAR I DEN KOMMUNALA INDELNINGEN: inga
B. ÄNDRINGAR I DEN KYRKLIGA INDELNINGEN:
Församlingar
Ett stort antal församlingssammanslagningar kommer att äga rum den 1 januari
2010. Antalet församlingar kommer att minska med 315 st.
Antal församlingar 2009: 1 782 st (1 790 LKF-koder)
Antal församlingar 2010: 1 467 st (1 477 LKF-koder)
Dubbla LKF-koder finns för de församlingar som ligger i två kommuner, vilket för
närvarande gäller för 8 församlingar och fr.o.m. 2010 för 10 församlingar.
– namnändring, fr.o.m. 2009-03-03
Föllinge-Laxsjö-Hotagens församling namnändras till Föllingebygdens församling.
Ändrat upptagningsområde för Finska församlingen.
Finska församlingens upptagsområde utökas till att omfatta hela Stockholms stift.
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2010-01-01 se ”Ändringar i
församlingsindelningen” på vår webbplats:
http://www.scb.se/Pages/List____257285.aspx
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Stift
Linköpings stift minskas med det område som för närvarande utgör Kristdala
församling. Växjö stift utökas med motsvarande område.
080509 Rommele kyrkliga samfällighet (med 148807 Fors-Rommele församling
och 148805 Upphärads församling) kommer att byta stiftstillhörighet, från
Göteborgs stift och Göta Älvdalens kontrakt till Skara stift och Väne kontrakt.
Ny pastoratskod blir därmed 030309 (denna gäller även för Rommele kyrkliga
samfällighet). Koden 080509 upphör. (2010-01-01)
149116 Åsundens församling (enförsamlingspastorat 081205) kommer att byta
stiftstillhörighet, från Göteborgs stift och Kinds kontrakt till Skara stift och
Redvägs kontrakt. Ny pastoratskod blir därmed 031209. Koden 081205 upphör.
(2010-01-01)

Pastorat
– namnändring
Finja pastorat byter namn till Tyringe pastorat.
(2009-05-14)
Föllinge-Laxsjö-Hotagens pastorat namnändras till Föllingebygdens pastorat.
(2009-03-03)
Fullständig lista över alla ändringar finns på vår webbplats, ”Ändringar i
pastoratsindelningen fr.o.m. 2010-01-01”.
http://www.scb.se/Pages/List____257385.aspx

Kyrkliga samfälligheter
– namnändring
Finja kyrkliga samfällighet byter namn till Tyringe kyrkliga samfällighet.
(2009-05-14)
Fullständig lista över alla ändringar finns på vår webbplats,
”Kyrkliga samfälligheter - ändringar 2010-01-01”.
http://www.scb.se/Pages/List____257385.aspx
_________________________________________________________
Information om regionala indelningar och indelningsändringar finns på
SCB:s webbplats, www.scb.se/regionalt#adm

