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 Datum Beteckning 
 2015-06-16 Grupplista 2015:1-6 
RM/RTI   
Tina Hodell/Gunilla Sandberg 
 

 
 
Indelningsändringar på grund av beslut inkomna  
under första halvåret 2015 (och även tidigare) 
 
Tid för ikraftträdande är 2016-01-01, om inte annat anges. 
 
A. ÄNDRINGAR I DEN KOMMUNALA INDELNINGEN:  
 
B. ÄNDRINGAR I DEN KYRKLIGA INDELNINGEN:  
 
Församlingar 
 
Sammanläggning av församlingar 
126103 Västra Karaby församling och 126102 Dagstorps församling läggs 
samman till 126103 Västra Karaby och Dagstorps församling. 
 
138001 S:t Nikolai församling och 138002 Martin Luthers församling läggs 
samman till 138002 Halmstads församling. 
 
188502 Linde bergslags församling och 188503 Guldsmedshyttans församling 
läggs samman till 188502 Linde bergslags församling. 
 
228108 Tuna församling och 228109 Attmars församling läggs samman till 
228108 Tuna-Attmars församling. 
 
Antal församlingar 2015:  1 365 st  (1 377 LKF-koder) 
Antal församlingar 2016:  1 361 st  (1 373 LKF-koder) 
 
Dubbla LKF-koder finns för de församlingar som ligger i två kommuner, vilket 
gäller för 12 församlingar. 
 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2016-01-01 se ”Ändringar i 
församlingsindelningen” på vår webbplats. 

 
 
Kontrakt 
 
Kontraktsbyte 
0980292 Dalhems församling kommer att byta kontraktstillhörighet, från 
Nordertredingens kontrakt (1201) till Medeltredingens kontrakt (1202). 
Församlingen kommer att tillhöra utvidgade och namnändrade Romaklosters 
pastorat (120204) tillsammans med de sju befintliga församlingarna i nuvarande 
Roma pastorat samt Vänge församling (098040) och Östergarns församling 
(098047). 

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax 
701 89  ÖREBRO Klostergatan 23 019 - 17 60 00 019 - 17 70 89 
Webbplats:  www.scb.se E-post:  regionalt@scb.se  
Organisationsnummer:  20 21 00 - 0837 Momsregnummer: SE202100083701  
 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Forsamlingar/


 
  

 INDELNINGSÄNDRINGAR 2(3)
    

  
 

 

 
Namnändras 
0905 Fryksdals och Älvdals kontrakt namnändras till 0905 Norra Värmlands 
kontrakt. (2015-04-01) 

 
Minskas 
0901 Domprosteriet minskas med 090103 Kils pastorat, 090106 Grava 
församling, 090107 Forshaga-Munkfors församling, 090108 Hammarö församling 
till 0909 Nors kontrakt. Kvar finns Karlstads pastorat. (2015-04-01) 

 
Utvidgas och namnändras 
0606 Tveta kontrakt utvidgas med hela 0607 Vista kontrakt och namnändras till 
0606 Södra Vätterbygdens kontrakt. 
 
0906 Jösse kontrakt utvidgas med hela 0907 Nordmarks kontrakt samt del av 
0909 Nors kontrakt (090904 Säffle pastorat) och namnändras till 0906 Västra 
Värmlands kontrakt. (2015-04-01) 
 
0910 Norra Dals kontrakt utvidgas med hela 0911 Södra Dals kontrakt och 
namnändras till 0910 Dalslands kontrakt. (2015-04-01) 

 
Utvidgas, minskas och namnändras 
0909 Nors kontrakt ger del (090904 Säffle pastorat) till 0906 Västra Värmlands 
kontrakt samt utvidgas med del av 0901 Domprosteriet (090103 Kils pastorat, 
090106 Grava församling, 090107 Forshaga-Munkfors församling, 090108 
Hammarö församling) och namnändras till 0909 Södra Värmlands kontrakt. 
(2015-04-01) 

 
Upphör 
0607 Vista kontrakt upphör och uppgår i 0606 Tveta kontrakt som utvidgas och 
namnändras till 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt. 
 
0907 Nordmarks kontrakt upphör och uppgår i 0906 Jösse kontrakt som utvidgas 
och namnändras till 0906 Västra Värmlands kontrakt. (2015-04-01) 
 
0911 Södra Dals kontrakt upphör och uppgår i 0910 Norra Dals kontrakt som 
utvidgas och namnändras till 0910 Dalslands kontrakt. (2015-04-01) 

 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2016-01-01 se ”Ändringar i 
kontrakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.  
 
Pastorat/Församlingar 
 
Kodändrade till följd av ändrad kontraktstillhörighet 

 
0607 Vista kontrakt 0606 Södra Vätterbygdens kontrakt 
060701 Gränna-Visingsö past.  byter till 060610 
060702 Skärstad-Ölmstad byter till 060611 
060703 Lekeryd   byter till 060612 
060706 Husqvarna pastorat byter till 060613 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Kyrkliga-indelningar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Kyrkliga-indelningar/


 
  

 INDELNINGSÄNDRINGAR 3(3)
    

  
 

 

Nedanstående kodändringar trädde ikraft 2015-04-01 
0901 Domprosteriet (del) 0909 Södra Värmlands kontrakt 
090103 Kils pastorat byter till 090909 
090106 Grava  byter till 090910 
090107 Forshaga-Munkfors  byter till 090911 
090108 Hammarö  byter till 090912 
 
0907 Nordmarks kontrakt 0906 Västra Värmlands kontrakt 
090703 Nordmarkens pastorat byter till 090610 
 
0909 Nors kontrakt (del) 0906 Västra Värmlands kontrakt 
090904 Säffle pastorat byter till 090609 
 
0911 Södra Dals kontrakt 0910 Dalslands kontrakt 
091102 Mellerud pastorat byter till 091008 
091105 Frändefors byter till 091009 
091106 Brålunda pastorat byter till 091010 
091107 Högsäters pastorat byter till 091011 
091108 Färgelanda byter till 091012 
 
Nybildas 
090509 Hagfors pastorat nybildas av Hagfors-Gustav Adolfs församling (178301) 
och Norra Råda-Sunnemo församling (178304). 
 
101102 Fors och Ragunda pastorat nybildas av Fors församling (230302) och 
Ragunda församling (230301). 
 
Utvidgas 
060902 Gislaveds pastorat utvidgas med Anderstorps församling (0662049), 
Villstads församling (066209), Västbo Sankt Sigfrids församling (066216) och 
Burseryds församling (066210). 
 
Utvidgas och namnändras 
120204 Roma pastorat utvidgas med Dalhems församling (098029), Vänge 
församling (098040) och Östergarns församling (098047) och namnändras till 
Romaklosters pastorat. 
 
Upphör 
Till följd av församlingssammanläggningen av S:t Nikolai församling och Martin 
Luthers församling till Halmstads församling upphör Halmstads pastorat. 

 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2016-01-01 se ”Ändringar i 
kontrakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.  

 
 
C. ÄNDRINGAR I DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN:  
 
D. ÖVRIGT:  
________________________________________________________ 
Information om regionala indelningar och indelningsändringar finns på 
SCB:s webbplats,  Regionala indelningar. 
Webbapplikation över regionala indelningar och indelningsändringar finns på 
SCB:s webbplats,  REGINA. 
 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Kyrkliga-indelningar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/Kyrkliga-indelningar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/
http://uttagregionalaindelningar.scb.se/
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