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Yttrande angående ändrad struktur för Sala, Norrby, Möklinta, 
Kumla, Tärna, Kila och Västerfärnebo-Fläckebo församlingar 
Sala kommun har getts tillfälle att yttra sig över den ändrade strukturen för Sala, 
Norrby, Möklinta, Kumla, Tärna, Kila och Västerfärnebo-Fläckebo församlingar. 

Idag bildar Sala, Norrby och Möklinta församlingar och Kumla, Tärna och Kila 
församlingar samt Västerfärnebo-Fläckebo församlingar pastorat var för sig. 
Församlingarna är eniga om att de tre tidigare pastoraten, från och med 1 januari 
2014, slås samman till ett gemensamt pastorat med namnet Salabygdens pastorat 
Sala kommun har inget att erinra mot förslaget. 
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Enligt sändlista 

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SALA, NORRBY, MÖKLINTA, KUMLA, 
TÄRNA, KILA OCH V ÄSTERFÄRNEBO-FLÄCKEBO FÖRSAMLINGAR 

Bifogade promemoria som upprättats inom stiftskansliet remitteras till berörda 
beslutande organ för yttrande. Vidare ges följande tiIl:fålle att yttra sig: Sala kommun, 
Språk-och fo1kminnesinstitutet och Lantmäteriet. 

Remisstid: 22 november 2012 

Enligt uppdrag 

SändIista: 
Sala församling 
Norrby församling 
Mökiinta församling 
Kumla församling 
Tärna förSamling 
Kila församling 
Våsterfårnebo-FIäckebo församling 
Sala kyrkliga samfållighet 
KUmla kyrkliga samfaJlighet 
Kyrkoherden Lasse Svedberg 
Kyrkoherden Karin Hammermo 
Kyrkoherden Mikael Nordin 
Kontraktsprosten Hans Eric Johansson 
Domkapitlet 
Sala kommun 
Språk- och fo1kminnesinstitutet 
Lantmäteriet Ortuamnssektionen 

Postadress: 
Box7 
72103 VÄsTERÅs 

Telefon: 
021-178500 



STIFTSSTYRELSEN I 
VÄSTERÅS STIFT 
Stiftsjurist Görau Broås 

PM Dm 2012-63-11 

ÄNDRAD STRUKTUR FÖR SALA, NORRBY, MÖKLINTA, KUMLA, 
TÄRNA, KILA OCH VÄSTERFÄRNEBO-FLÄCKEBO FÖRSAMLINGAR 

Inledning 
Samfällda kyrkofullmäktige i Sala kyrkliga samfällighet, kyrkonämnden i Kumla 
kyrkliga samfållighet samt kyrkofullmäktige i Västerfårnebo-Fläckebo fOrsamling har 
kommit in med begäran om sammanläggning av de tre pastoraten till ett från och med 
år 2014. Enligt 37 kap. 10 § kyrkoordningen (KO) skall stiftsstyrelsen i ett ärende om 
ändrad pastoratsindelning göra den utredning som behövs. Som ett led i detta har denna 
promemoria upprättats och kommer att remitteras för yttrande till berörda fOrsamlingar 
och samfälligheter, kyrkoherdarna i Sala, Kumla och Västerfårnebo-Fläckebo pastorat, 
kontraktsprosten och domkapitlet. Vidare kommer Sala kommun, samt Språk- och 
folkminnesinstitutet och Lantmäteriet ges tillflilie att yttra sig. 

Nuläge 
Sala, Norrby och Möklinta fOrsamlingar och Kumla, Tärna och Kila församlingar samt 
Västerfärnebo-Fläckebo fOrsamling bildar. idag var fOr sig pastorat. Församlingarna 
ligger i Sala kommun. 2011-12-31 hade fOrsamlingarna fOljande antal kyrkotillhöriga 
(folkmängd inom parentes): 

Sala 10623 (13845) 
Norrby 653 (764) 
Möklinta 960 (1128) 
Kumla 1296 (1570) 
Tärna 271 (315) 
Kila 736· (928) 
Västerfärnebo-Fläckebo 2403 (3018) 

Ansökan 
A v den inkomna ansökan framgår att det att fOrsamlingarna var för sig tagit ett 
inriktuingsbeslut om att bilda pastorat i enlighet med strukturutredningens förslag. Av 
ansökan framgår också att f6rsamlingarna under en längre tid haft en gemensam 
arbetsgrupp fOr indelnings ändringen. 

Överväganden - pastorat (under förutsättnlng av beslut i Kyrkomötet 2012) 
Starka skäl talar fOr en fOrändring av den kyrkliga strukturen och därför tar 
promemorian upp ett förslag till sammanläggning av pastorat i enlighet med f6rslag 
från strukturutredningen. 

Om fOrsamlingarna vill samverka i ett pastorat betyder detta att församlingarna finns 
kvar men med förändrade uppgifter. När kyrkovalet äger rum 2013 kommer direktval 
endast att ske till pastoratet. Därför är det kyrkofullmäktige i pastoratet som utser 
kyrkorådet (i pastoratet) och ledamöter till församlingsråd i respektive fOrsamling. 

Enligt 37 kap. 28 § KO (förslag till 37 kap. 16 § KO) träder en ändring i 
pastoratsindelningen i kraft den 1 januari året efter det år då ordinarie kyrkoval har ägt 
rum. Den nu aktuella ändringen kommer därfOr att bölja gälla från den 1 januari 2014. 



, 

När två eller fler forsamlingar eller pastorat läggs samman övergår deras tillgångar och 
ansvarigheten för deras förbindelser till den nya enhet som bildas. 

I fråga om de donationer som kan frunas i församlingarna föreslås enligt praxis att 
användningsområdet for dem ska vara oförändrat efter sammanläggningen. 

Förslag till beslut (pastorat - under iörutsättning av beslut i Kyrkomötet 2012) 

l. Sala, Norrby, Möklinta, Kumla, Tärna, Kila och Västerfårnebo-Fläckebo 
forsamlingar läggs samman till ett pastorat benämnt Salabygdens pastorat från och 
med den l januari 2014. 

2. Pråstorganisationen idet nybildade pastoratet ska vara minst nio - en kyrkoherde 
och åtta komministrar. 

3. Användningsområdet for de donationer som förvaltas av de nuvarande 
församlingarna ska vara oforändrat. 

4. Beslutanderätten i det nybildade pastoratet, ska intill dess att indelningsändringen 
träder i kraft, utövas av indelningsdelegerade. Antalet delegerade och ersättare for 
dessa ska vara 25 ledamöter respektive 12 ersättare varav 

för Sala församling 15 ledamöter respektive 5 ersättare 

for Norrby forsamling en ledamot respektive en ersättare 

får Möklinta fårsamling en ledamot respektive en ersättare 

for Kumla församling två ledamöter respektive en ersättare 

fur Tärna fårsarnling en ledamot respektive en ersättare 

för Kila forsamling en ledamot respektive en ersättare 

for Västerfårnebo-Fläckebo församling fyra ledamöter respektive två ersättare. 

Indelningsdelegerade ska väljas av respektive kyrkoråd senast den 31 december 2012. 
För Västerfårnebo-Fläckebo fårsamling är det kyrkofullmäktige som väljer. 
Församlingarna bör notera att indelningsdelegerade endast kan väljas bland dem som är 
ledamöter eller ersättare i respektive kyrkoråd (kyrkofullmäktige i Västerfårnebo
Fläckebo). 


