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 Datum Beteckning 
 2015-12-21 Grupplista 2015:7-12 
RM/RTI   
Tina Hodell/Gunilla Sandberg 
 

 
 
Indelningsändringar på grund av beslut inkomna  
under andra halvåret 2015 
 
Tid för ikraftträdande är 2016-01-01, om inte annat anges. 
 
 
A. ÄNDRINGAR I DEN KOMMUNALA INDELNINGEN:  
 
 
B. ÄNDRINGAR I DEN KYRKLIGA INDELNINGEN:  
 
Församlingar 
 
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 
 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2016-01-01 se ”Ändringar i 
kontrakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.  
 
 
Pastorat/Församlingar 
 
Namnändras 
051510 Kumla pastorat namnändras till 051510 Kumla, Tärna och Kils 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:  
 
 
 

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

Från den 1 januari 2016 finns en ny geografisk indelning av Sverige med den 
övergripande benämningen distrikt. Distrikten utgörs av 2523 områden och 
indelningen baseras på den territoriella församlingsindelning som fanns den 31 
december 1999. Lantmäteriet är ansvarig myndighet för distrikten och information 
kring indelningen kan hittas här: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-
geografisk-information/Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata 
 
________________________________________________________ 
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.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata
http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/oppna-data/hamta-oppna-geodata
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/
http://regina.scb.se/
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