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Folkmängden i Södertälje kommun den 30 juni 2018 
 
Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun uppgick till 96 684 personer 
den 30 juni 2018 vilket motsvarar en ökning med 652 personer, eller ca 0,7 procent, sedan 
årsskiftet. Folkökningen under årets sex första månader beror på både ett födelse- och ett 
flyttöverskott.  
 
Folkökningen låg på en något lägre nivå med motsvarande period 2017 då kommunens folk-
mängd ökade med 679 personer eller med ca 0,7 procent. 
 
Diagram 1: Folkökning i antal personer och i procent under årets första halvår, år 2014-2018 
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Födelseöverskott under första halvåret 2018 
 
Under årets första halvår föddes 565 barn samtidigt som 355 personer avled vilket gav ett 
födelseöverskott på 210 personer.  
 
In- och utflyttning under första halvåret 2018 
 
Under årets första sex månader flyttade 3 580 personer till Södertälje kommun medan 3 165 
personer flyttade från kommunen vilket resulterade i ett positivt flyttnetto på totalt 415 perso-
ner.   
 
Inflyttningen från övriga Sverige uppgick till 2 733 personer vilket var ca 400 fler jämfört 
med samma period år 2017. Den inrikes utflyttningen uppgick till 2 871 personer. Sammanta-
get resulterade det inrikes flyttningarna i ett negativt flyttnetto (skillnaden mellan in- och ut-
flyttningen) på -138 personer.  
 
Flyttnettot gentemot kommuner i övriga Stockholms län var negativt och uppgick till -11 per-
soner. Flyttnettot gentemot kommuner i övriga riket var negativt och uppgick till -127 perso-
ner.  
 
Antalet personer som invandrade till Södertälje uppgick till 847 personer vilket var något 
lägre jämfört med samma period förra året. Antalet utvandrare uppgick till 294 personer vilket 
gav ett positivt flyttnetto gentemot utlandet på 553 personer. 
 
Antalet justeringar på grund av sent inrapporterade händelser (födslar, dödsfall samt flytt-
ningar) uppgick till 27. 
 

Tabell 1: Flyttningar 1 januari-30 juni 2018 (förändringen jämfört med samma period 2017 inom parantes) 

 Inflyttade Utflyttade Flyttnetto 
Övriga länet 1 816 (+174) 1 827 (+180) -11 (-6) 
Övriga riket 917 (+57) 1 044 (+28) -127 (+29) 
Utlandet 847 (+42) 294 (+40) 553 (+2) 
Totalt 3 580 (+273) 3 165 (+248) 415 (+25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Befolkningsutvecklingen i länet 
 
Befolkningen i Stockholms län uppgick till 2 325 663 personer den 30 juni 2018, en ökning 
med 17 520 personer, eller 0,8 procent, sedan årsskiftet. Befolkningsökningen minskade nå-
got i länet jämfört med föregående år. 
 
Tabell 2: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i absoluta tal under första  
halvåret 2018 

Kommun Folkmängd 31/6-2018 Folkökning 
Stockholm                                          955 397 5 636 
Nacka 102 499 1 268 
Järfälla 77 412 959 
Haninge 88 975 938 
Huddinge 110 885 882 
 
Tabell 3: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i relativa tal under första halv-
året 2018 

Kommun Folkmängd 31/3-2018 Folkökning i procent 
Upplands-Bro                                       28 358 2,69 
Värmdö 44 027 1,34 
Järfälla                                           77 412 1,25 
Nacka 102 499 1,25 
Ekerö 28 067 1,13 
 
 
 
Befolkningsutvecklingen i riket 
 
Rikets folkmängd ökade med 51 282 personer och uppgick till 10 171 524 personer den 30 
juli 2018.  
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