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Folkmängden i Södertälje kommun den 31 mars 2019 
 
Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje kommun ökade förhållandevis myck-
et under årets första kvartal. Den 31 mars uppgick folkmängden till 97 865 personer vilket 
motsvarar en ökning med 484 personer, eller en halv procent, sedan årsskiftet. Folkökningen 
under beror på både ett födelse- och ett flyttöverskott.  
 
 
Diagram 1: Folkökning i antal personer och i procent under första kvartalet respektive år, år 2015-2019 
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Diagram 2: Befolkningsökning i absoluta tal per kvartal respektive år, år 2015-2019. Streckad linje mar-
kerar den genomsnittliga ökningen per kvartal under perioden 

 
 
 
Födelseöverskott under första kvartalet 2019 
 
Under årets första kvartal föddes 250 barn samtidigt som 185 personer avled vilket gav ett 
födelseöverskott på 65 personer.  
 
In- och utflyttning under första kvartalet 2019 
 
Under januari-mars flyttade 1 915 personer till Södertälje kommun medan 1 556 personer 
flyttade från kommunen vilket resulterade i ett positivt flyttnetto på totalt 359 personer.   
 
Inflyttningen från övriga Sverige uppgick till 1 532 personer och den inrikes utflyttningen 
uppgick till 1 421 personer. Sammantaget resulterade det inrikes flyttningarna i ett positivt 
flyttnetto (skillnaden mellan in- och utflyttningen) på 111 personer.  
 
Flyttnettot gentemot kommuner i övriga Stockholms län var positivt och uppgick till 146 per-
soner. Flyttnettot gentemot kommuner i övriga riket var negativt och uppgick till -35 perso-
ner.  
 



Antalet personer som invandrade till Södertälje uppgick till 383 personer vilket var något fler 
jämfört med samma period förra året. Antalet utvandrare uppgick till 135 personer vilket gav 
ett positivt flyttnetto gentemot utlandet på 248 personer. 
 
Antalet justeringar på grund av sent inrapporterade händelser (födslar, dödsfall samt flytt-
ningar) uppgick till 60. 
 

Tabell 1: Flyttningar 1 januari-31 mars 2019 (förändringen jämfört med samma period 2018 inom parantes) 

 Inflyttade Utflyttade Flyttnetto 
Övriga länet 1 052 (+204) 906 (+6) 146 (+198) 
Övriga riket 480 (+63) 515 (+23) -35 (+40) 
Utlandet 383 (+25) 135 (+7) 248 (+18) 
Totalt 1 915 (+292) 1 556 (+36) 359 (+256) 
 
Asylsökande 
 
Asylsökande ingår inte i den officiella statistiken.1 I slutet av mars fanns 602 personer in-
skrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Befolkningsutvecklingen i Stockholms län och riket 
 
Befolkningsutvecklingen i länet 
 
Befolkningen i Stockholms län uppgick till 2 352 549 personer den 31 mars, vilket motsvarar 
en ökning med 8 425 personer, eller 0,4 procent, sedan årsskiftet. Befolkningsökningen ökade 
något i länet jämfört med föregående år. 
 
 
Tabell 3: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i absoluta tal under första kvar-
talet 2019 

Kommun Folkmängd 31/3-2019 Folkökning 
Stockholm                                          965 232 3 078 
Järfälla 79 015 535 
Södertälje 97 865 484 
Botkyrka 93 569 463 
Nacka 104 078 422 
 
Tabell 4: Kommuner inom Stockholms län med störst befolkningsökning i relativa tal under första kvar-
talet 2019  

Kommun Folkmängd 31/3-2019 Folkökning i procent 
Sundbyberg                                       50 953 0,77 
Upplands Väsby 45 885 0,75 
Järfälla 79 015 0,68 
Vallentuna 33 646 0,64 
Upplands-Bro 28 912 0,54 
 
 
 
Befolkningsutvecklingen i riket 
 
Rikets folkmängd ökade med 24 917 personer och uppgick till 10 255 102 personer den 31 
mars. 
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