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 Datum Beteckning 
 2016-06-22 Grupplista 2016:1-6 
RM/RTI   
Tina Hodell/Gunilla Sandberg 
 

 
 
Indelningsändringar på grund av beslut inkomna  
under första halvåret 2016 (och även tidigare) 
 
Tid för ikraftträdande är 2017-01-01, om inte annat anges. 
 
A. ÄNDRINGAR I DEN KOMMUNALA INDELNINGEN:  
 
B. ÄNDRINGAR I DEN KYRKLIGA INDELNINGEN:  
 
Församlingar 
 
Sammanläggning av församlingar 
129107 Borrby-Östra Hoby församling, 129115 Hammenhögs församling och 
129111 Stiby församling läggs samman till 129107 Gärsnäs församling. 
 
129035 Oppmanna församling och 129034 Vånga församling läggs samman till 
129035 Oppmanna-Vånga församling. 
 
147113 Husaby församling, 147101 Kleva-Sils församling och 147109 Ledsjö 
församling läggs samman till 147101 Husaby församling. 
 
084014 Algutsrums församling och 084013 Glömminge församling läggs samman 
till 084014 Glömminge-Algutsrums församling. 
 
Antal församlingar 2016:  1 361 st  (1 373 LKF-koder) 
Antal församlingar 2017:  1 355 st  (1 367 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 2017-01-01 se ”Ändringar i 
församlingsindelningen” på vår webbplats. 
 
Kontrakt 
 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2017-01-01 se ”Ändringar i 
kontrakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.  
 

 
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/
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Pastorat/Församlingar 
 
Nybildas 
010301 Roslagens norra pastorat nybildas av Frösåkers församling (038204) och 
Öregrund-Gräsö församling (038207). 
 
101401 Härjedalens pastorat nybildas av Tännäs-Ljusnedals församling 
(236107), Hedebygdens församling (236105, 232605), Svegsbygdens församling 
(236101) och Ytterhogdals, Överhogdals och Ängersjö församling (236109). 
 
Utvidgas, namnändras och kodändras 
011504 Färila pastorat utvidgas med Järvsö församling (216107) och Ljusdal-
Ramsjö församling (216101) och namnändras till Ljusnans pastorat samt 
kodändras till 011502. 
 
Utvidgas och namnändras 
081502 Falkenberg-Skrea pastorat utvidgas med 081504 Fagereds pastorat, 
081505 Gunnarps pastorat och 081506 Vessinge pastorat samt Morups 
församling (138209), Vinberg-Ljungby församling (138211), Susedalens 
församling (138206), Torups församling (131501) och Stafsinge församling 
(138208) och namnändras till Falkenbergs pastorat. 
 
Upphör 
081504 Fagereds pastorat, 081505 Gunnarps pastorat och 081506 Vessinge 
pastorat upphör. 
 
Till följd av församlingssammanläggningen av Borrby-Östra Hoby församling, 
Hammenhögs församling och Stiby församling till Gärsnäs församling upphör 
Borrby, Hammenhögs och Stiby pastorat. 
 
Till följd av församlingssammanläggningen av Oppmanna församling och Vånga 
församling till Oppmanna-Vånga församling upphör Oppmanna-Vånga pastorat. 
 
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2017-01-01 se ”Ändringar i 
kontrakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.  

 
 
C. ÄNDRINGAR I DEN ADMINISTRATIVA INDELNINGEN:  
 
D. ÖVRIGT:  
 
FA-regioner (Tillväxtanalys indelning, FA15 ) 
En ny indelning i FA-regioner beslutades av Tillväxtanalys 2015-06-22. Mer 
information om underlaget till indelningen publicerades på Tillväxtanalys webbplats 
under hösten 2015. Det finns nu 60 FA-regioner mot tidigare 72. (2016-01-01) 
 
Kommungruppsindelning (SKL:s indelning) 
En ny indelning i Kommungrupper håller på att arbetas fram och beräknas vara 
klar under hösten 2016. 
 
 
 

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.tillvaxtanalys.se/aktuellt/nyheter/nyheter/2015-10-05-nya-fa-regioner.html
http://skl.se/tjanster/kommunerlandsting/faktakommunerochlandsting/kommungruppsindelning.2051.html
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REGINA 
Vi vill passa på att informera om vår webbapplikation REGINA där du lätt 
kan söka bland indelningar och indelningsändringar för län, kommuner och 
församlingar från 1952 och framåt.  
 
________________________________________________________ 
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://regina.scb.se/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistik-och-kartor/Regionala-indelningar/
http://regina.scb.se/
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