
§ 129 

Justerandes slgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-11 

Delning av Västerfärnebo-Fläckebo församling 

INLEDNING 

Dnr 2012/376 

Sala kommun har fått en remiss från Svenska kyrkan, Västerås stift, om förslag på 
delning av Västerfärnebo-Fläckebo församling. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/262/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2012/262/2, remiss från Svenska kyrkan, Västerås stift 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att meddela Svenska kyrkan, Västerås stift, att Sala kommun ej har något att erinra 
mot förslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att meddela Svenska kyrkan, Västerås stift, att Sala kommun ej har något att erinra 
mot förslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

9 (12) 
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l (l) 
2012-11-28 

DIARlEN R: 2012/376 
YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Kanslienheten 
Sofia Nilsson 

YTIRANDE 

stiftelsestyrelsen i Västerås stift 

Yttrande angående delning av Västerfärnebo·Fiäckebo församling 
Sala kommun har getts tillfälle att yttra sig över delningen av Västerfärnebo
Fläckebo församling. 

Sockenrådet i Fäckebo har till stiftelsestyrelsen i Västerås stift inkommit med en 
begäran om att dela nuvarande Västerfärnebo-Fläckebo församling i två 
församlingar- Västerfärnebo församling och Fläckeho församling. Ändringen börjar 
gälla från den 1 januari 2014. 

Sala kommun har inget att erinra mot förslaget. 

Sofia Nilsson 
Registrator 

E.u. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
vaxel: 0224-SSO oo 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Sofia Nilsson 
Kanslienheten 
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,--SALA KOM UN 
Kommunstvrelsens förvallning 

Svenska kyrkan+ 
VÄSTERÅS STIFT 

Ink 2012 -11- 28 

STIFTSSTYRELSEN REMISS 

2012-11-27 

Enligt sändlista 

DELNING A V V ÄSTERF ÄRNEBO-FLÄCKEBO FÖRSAMLING 

Bifogade promemoria som upprättats inom stiftskansliet remitteras till berörda 
beslutande organ for yttrande. Vidare ges foljande tillfålle att yttra sig: Sala kommun, 
Språk- och folkminnesinstitutet och Lantmäteriet. 

Remisstid: 14 december 2012 

Enligt uppdrag 

Sändlista: 
Västerfåmebo-Fläckebo forsamling 
Kyrkoherden Mikael Nordin 
Kontraktsprosten Hans Eric Johansson 
Domkapitlet 
salakommun 
Språk- och folkminnesinstitutet 
Lantmäteriet Ortnamnssektionen 

Postadress: Telefon: 
Box 7 021 ~ 17 85 00 
721 03 V ÄSTERÅS 



STIFTSSTYRELSEN I 
V ÄSTERÅS STIFT 
Stiftsjurist Göran Broås 

PM 

2012-11-27 

Dnr 2012-120-12 

DELNING AV V ÄSTERFÄRNEBO-FLÄCKEBO FÖRSAMLING 

Inledning 

Sockenrådet i Fläckeho i Västerfårnebo-Fläckebo församling har den 26 november 
2012 kommit in med begäran om att dela nuvarande Västerfårnebo-Fläckebo 
församling i två församlingar - Västerfåmebo församling och Fläckeho församling -
från och med 2014. Enligt 37 kap. 6 § kyrkoordningen (KO) skall stiftsstyrelsen i ett 
ärende om ändrad församlingsindelning göra den utredning som behövs. Som ett led i 
detta har denna promemoria upprättats och kommer att remitteras för yttrande till 
berörd församling, kyrkoherden, kontraktsprosten och domkapitlet. Vidare kommer 
Sala kommun, lantmäterimyndigheten samt Språk- och folkminnesinstitutet och 
Lantmäteriverket ges tillfälle att yttra sig. 

Nuläge 

Västerfårnebo-Fläckebo församling bildar pastorat och ligger i Sala kommun. 

Ansökan 

A v den inkomna skrivelsen framgår det att sockenrådet anser att en delning skulle 
gagna gudstjänst- och församlingslivet i de båda kyrkorna och i församlingsdelarna 
med hänsyn till de uppgifter som i framtiden åvilar ett församlingsråd. 

Överväganden 

Starka skäl talar för en delning av församlingen med hänsyn den förändring som sker i 
och med att alla församlingar inom Sala kommun bildar ett pastorat från 2014 i enlighet 
med strukturutredningens förslag. Därför tar promemorian upp ett förslag till delning av 
församlingen i två församlingar. 

Enligt 37 kap. 15 §KO träder en ändring i församlingsindelningen i kraft den l januari 
året efter det år då ordinarie kyrkaval har ägt rum. Den nu aktuella ändringen kommer 
därför att börja gälla från den l januari 2014. 

När en församling delas ska enligt 37 kap. 9 § KO de inbördes ekonomiska 
förhållandena mellan församlingarna enligt den nya indelningen regleras. 

I fråga om de donationer som kan finnas i församlingen föreslås enligt praxis att 
användningsområdet för dem skall vara oförändrat efter delningen. 

Om det fmns behov av indelningsdelegerade kan stiftsstyrelsen besluta om detta senare. 



Förslag till beslut 

l. Västerfåmebo-Fläckebo delas i två församlingar benämnda Västerfårnebo 
församling respektive Fläckebo församling från och med den l januari 2014. 
Församlingarna ingår i det 2014 bildade Salabygdens pastorat. De gränser som 
gällde före 2008 för dåvarande Västerfårnebo församling respektive Fläckeho 
församling ska gälla. På bifogade karta är gränsen mellan Västerfåmebo församling 
och Fläckeho församling markerad i mörkblå fårg. Fläckeho motsvarar det område 
som utgjorde valdistriktet Fläckebo 3 vid förra kyrkovalet. Västerfåmebo 
församling motsvarar de områden som utgjorde valdistrikten Västerfårnebo Södra l 
och Västerfåmebo Norra 2 vid förra kyrkovalet. 

2. Användningsområdet för de donationer som förvaltas av den nuvarande 
församlingen skall vara oförändrat. 
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