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INDELNINGSÄNDRINGAR

Datum
2019-06-15

Beteckning
Grupplista 2020:1-6

Indelningsändringar på
grund av beslut inkomna
under första halvåret 2020
Tid för ikraftträdande är 2021-01-01, om inte annat anges.

A. ÄNDRINGAR I DEN KOMMUNALA
INDELNINGEN:
B. ÄNDRINGAR I DEN KYRKLIGA INDELNINGEN:
Församlingar
Antal församlingar 2020: 1 329 st. (1 330 LKF-koder)
Antal församlingar 2021: 1 316 st.
Information:
Från och med 1 januari 2021 kommer Svenska kyrkan enbart behålla en
län-, kommun- och församlingskod per församling. Detta gäller även
om församlingens yta omfattar delar av två kommuner.
Den kvarvarande församlingen som hade att genomföra förändringen
var Forshaga-Munkfors församling i Karlstads stift.
Från och med 1 januari 2021 kommer Forshaga-Munkfors församling
endast redovisas med län-, kommun- och församlingskod 176301.

Besöksadress:
Klostergatan 23, Örebro
Karlavägen 100, Stockholm

Telefon
Fax
E-post

010-479 40 00
010-479 70 80
08-661 52 61
scb@scb.se

Momsregistreringsnr:
SE202100083701
Organisationsnr:
20 21 00-0837

2/4

Sammanläggning av församling
076102 Hovmantorps församling, 076104 Ljuders församling, 076101
Lessebos församling och 076103 Ekeberga församling läggs samman till
076102 Lessebo församling.
108205 Asarums församling och 108202 Ringamåla församling läggs
samman till 108205 Asarum-Ringamåla församling.
108204 Åryds församling, 108203 Hällaryds församling och 108201
Karlshamns församling läggs samman till 108201 Karlshamns
församling.
146606 Herrljunga församling, 146602 Herrljunga
landsbygdsförsamling, 146618 Hovs församling, 146607 Hudene
församling och 146617 Östra Gäsene församling läggs samman till
146606 Herrljungabygdens församling.
218001 Gävle Heliga Trefaldighets församling, 218002 Gävle Staffans
församling, 218008 Gävle Maria församling och 218009 Bomhus
församling läggs samman till 218001 Gävle församling.
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2021-01-01 se
”Ändringar i församlingsindelningen” på vår webbplats.

Kontrakt
Utvidgas och namnändras
0719 Karlskrona-Ronneby kontrakt utvidgas med 0721 Listers och
Bräkne kontrakt och namnändras till 0719 Blekinge kontrakt.
Upphör
0721 Listers och Bräkne kontrakt upphör och uppgår i 0719 KarlskronaRonneby kontrakt som utvidgas o namnändras till Blekinge kontrakt.
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2021-01-01 se
”Ändringar i kontakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.

Pastorat/Församlingar
Kodändras till följd av ändrad kontraktstillhörighet
Ett antal pastorat kodändras till följd av ändrad kontraktstillhörighet,
se länken nedan.
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Sammanläggning av pastorat
100114 Långsele, Graninge och Helgums pastorat, 100113 SollefteåBoteå pastorat, 100115 Ramsele-Edsele församling och 100116 ÅdalsLiden, Junsele, Resele och Eds pastorat läggs samman till 100113
Sollefteå pastorat.
Upphör
Till följd av församlingssammanläggningen av Hovmantorps
församling, Ljuders församling, Lessebos församling och Ekeberga
församling läggs samman till Lessebo församling upphör LesseboHovmantorps pastorat.
Till följd av församlingssammanläggningen av Asarums församling och
Ringamåla församling till Asarum-Ringamåla församling upphör
Asarums pastorat.
Till följd av församlingssammanläggningen av Åryds församling,
Hällaryds församling och Karlshamns församling till Karlshamns
församling upphör Karlshamn-Trensums pastorat.
Till följd av församlingssammanläggningen av Herrljunga församling,
Herrljunga landsbygdsförsamling, Hovs församling, Hudene församling
och Östra Gäsene församling läggs samman till Herrljungabygdens
församling upphör Herrljunga pastorat.
Till följd av församlingssammanläggningen av Gävle Heliga
Trefaldighets församling, Gävle Staffans församling, Gävle Maria
församling och Bomhus församling läggs samman till Gävle församling
upphör Gävle pastorat.
För fullständig förteckning över alla ändringar inför 2021-01-01 se
”Ändringar i kontakts- och pastoratsindelningen” på vår webbplats.

C. ÄNDRINGAR I DEN ADMINISTRATIVA
INDELNINGEN:
D. ÖVRIGT:
Ny regional indelning – RegSO
Från 1 juni 2020 finns en ny indelning på små områden. Regionala
statistikområden (RegSO) delar in Sverige i 3 363 områden med en
befolkning mellan 663 och 22 622 invånare.
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SCB fick 2018 i uppdrag av regeringen att ta fram en rikstäckande
områdesindelning. Indelningen ska främst bidra till statistisk
uppföljning av socioekonomisk segregation. Men även användas till
uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiska delmål samt till
uppföljning och utvärdering av integration och etablering.
RegSO har skapats genom att DeSO (Demografiska statistikområden)
aggregerades och gavs en beteckning (motsvarande namn). Uppdraget
utfördes i nära samarbete med landets kommuner och myndigheten
mot segregation (Delmos).
RegSO kommer att hållas oförändrad över tid, med undantag för
anpassning till ändringar av enstaka kommun- eller länsgränser.
_____________________________________________________________
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.

