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Folkmängden i Södertälje kommun den 30 juni 2019 
 
Statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun ökade förhållandevis kraftigt 
under årets sex första månader. Den 30 juni uppgick folkmängden till 98 468 personer vilket 
motsvarar en ökning med 1 087 personer, eller ca 1,1 procent, sedan årsskiftet. Folkökningen 
under beror på både ett födelse- och ett flyttöverskott.   
 
 
Diagram 1: Folkökning i antal personer och i procent under första halvåret respektive år, år 2015-2019 
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Födelseöverskott under första halvåret 2019 
 
Under årets första sex månader föddes 541 barn samtidigt som 341 personer avled vilket gav 
ett födelseöverskott på 200 personer.  
 
In- och utflyttning under första halvåret 2019 
 
Under januari-juni flyttade 3 903 personer till Södertälje kommun medan 3 071 personer flyt-
tade från kommunen vilket resulterade i ett positivt flyttnetto på totalt 832 personer.   
 
Inflyttningen från kommuner inom övriga Stockholms län uppgick till 2 071 personer och 
utflyttningen till 1 757 personer vilket resulterade i ett positivt flyttnetto på 314 personer. 
  
Inflyttningen från kommuner i övriga Sverige uppgick till 985 personer och utflyttningen till 
1 047 personer vilket resulterade i ett negativt flyttnetto på -62 personer. Sammantaget resul-
terade det inrikes flyttningarna i ett positivt flyttnetto på 252 personer. 
 
Antalet personer som invandrade till Södertälje uppgick till 847 personer och antalet utvand-
rare uppgick till 135 personer vilket gav ett positivt flyttnetto gentemot utlandet på 580 perso-
ner. 
 
Antalet justeringar på grund av sent inrapporterade händelser (födslar, dödsfall samt flytt-
ningar) uppgick till 55. 
 

Tabell 1: Flyttningar 1 januari-30 juni 2019 (förändringen jämfört med samma period 2018 inom parantes) 

 Inflyttade Utflyttade Flyttnetto 
Övriga länet 2 071 (+255) 1 757 (-59) 314 (+303) 
Övriga riket 985 (+68) 1 047 (+3) -62 (+65) 
Utlandet 847 (±0) 267 (-27) 580 (+27) 
Totalt 3 903 (+323) 3 071 (-94) 832 (+417) 
 
 
Asylsökande 
 
Asylsökande ingår inte i den officiella statistiken.1 I slutet av juni fanns 442 personer in-
skrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som saknade uppehållstillstånd och ytterligare 
121 personer vilkas uppehållstillstånd är utgånget. 
 
 

                                                 
1 Asylsökande som fått uppehållstillstånd som gäller i minst 12 månader är enligt lag skyldiga att folkbokföra sig 
och ingår då i Sveriges officiella statistik. 



Befolkningsökning kvartalsvis 
 
Under årets första kvartal ökade folkmängden med 484 personer och under årets andra kvartal 
med 603 personer.  
 
 
Diagram 2: Befolkningsökning i absoluta tal per kvartal respektive år, år 2015-2019. Streckad linje mar-
kerar den genomsnittliga ökningen per kvartal under perioden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Befolkningsutvecklingen i Stockholms län och riket 
 
Befolkningsutvecklingen i länet 
 
Befolkningen i Stockholms län uppgick till 2 361 864 personer den 30 juni, vilket motsvarar 
en ökning med 17 740 personer, eller 0,8 procent, sedan årsskiftet.  
 
Södertälje kommun hade den näst högsta befolkningsökningen i absoluta tal i Stockholms län. 
 
Tabell 3: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i absoluta tal under första halv-
året 2019 

Kommun Folkökning Folkmängd 31/6-2019 
Stockholm                                          6 301 968 455 
Södertälje 1 087 98 468 
Järfälla 1 055 79 535 
Nacka 988 104 644 
Haninge 832 90 821 
 
Tabell 4: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i relativa tal under första halv-
året 2019     

Kommun Folkökning i procent Folkmängd 31/6-2019 
Sundbyberg                                       1,47 51 308 
Upplands-Bro 1,45 29 147 
Upplands Väsby 1,37 46 167 
Järfälla 1,34 79 535 
Vallentuna 1,23 33 844 
 
 
 
Befolkningsutvecklingen i riket 
 
Rikets folkmängd ökade med 51 044 personer och uppgick till 10 281 189 personer den 30 
juni. 
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