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271 av 290 kommuner ökade i befolkning 2016
Största folkökningen någonsin
Den 31 december 2016 uppgick Sveriges befolkning till ca 9 995 000. Folkmängden ökade
med hela 144 000 under året, en tillväxt på 1,46
procent. Det är den största ökningen någonsin
mellan två enskilda år, räknat i antal personer.
Drygt 80 procent av folkökningen berodde på
migrationsnettot (invandrade minus utvandrade)
och knappt 20 procent berodde på födelsenettot
(födda minus avlidna).

Befolkningsutveckling 2016, procent 1

Den största invandrargruppen är vanligtvis
svenskfödda personer som återvänder. Under
2016 var dock invandrade födda i Syrien den i
särklass största gruppen – drygt 30 procent av
den totala invandringen. Den stora grupp som
fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem (ca 123 000 1 jan. 2017) var till
övervägande del inte folkbokförda i Sverige och
räknades inte som invandrade eller ingick i
folkmängden.

271 av 290 kommuner ökade i befolkning
Invandringen till Sverige är den huvudsakliga
förklaringen till att folkmängden ökade i så
många som 271 av landets 290 kommuner.
Utan invandring skulle många kommuner ha en
krympande och allt äldre befolkning.
På kartan framgår befolkningsutvecklingen, i
procent, i kommunerna under 2016. Många av
kommunerna i södra halvan av Sverige ökade
markant medan de få kommuner som minskade
återfanns i framförallt Norrlands inland.
Övertorneå (-1,5 procent), Pajala (-1,2 procent)
och Norsjö (-1,2 procent) hade den svagaste
befolkningsutvecklingen under året. Folkmängden ökade mest i Hultsfred (4,9 procent), Hylte
(4,2 procent) och Lilla Edet (4,2 procent).

Källa: SCB
Anm.: Utbrutna ytor avser storstadsregionerna
1 Du får fram egna kartjämförelser på Arena för Tillväxts
hemsida med hjälp av verktyget Tillväxtkartan:
http://www.arenafortillvaxt.se/tillvaxtkartor/

Många av de kommuner som hade störst relativ
folkökning kan tydligt koppla det till högt mottagande av nyanlända.

Faktabladet finns på www.arenafortillvaxt.se under ”Fakta & Publikationer”. På hemsidan finns statistikverktyget Tillväxtguiden,
med ca 30 tillväxtnyckeltal per kommun. Vid frågor Per Sandgren, e-post: per.sandgren@skl.se tel:08-4527512

Hög sekundäromflyttning bland
nyanlända

Inrikes flyttnetto 2016, procent (inrikes
inflyttade minus inrikes utflyttade)

Alla 290 kommuner hade fler invandrade än
utvandrade 2016. Många kommuner som har ett
högt migrationsnetto (och många asylboende)
har svårt att behålla de nyanlända. Åtta av de
tio kommuner som hade det största positiva
migrationsnettot i relation till folkmängd återfanns också på listan med de femton kommuner
som hade det största negativa inrikes flyttnettot i
relation till folkmängd. Exempel på kommuner
som ingår här är Ljusnarsberg, Norberg, Laxå
och Hällefors. Det indikerar att sekundäromflyttningen bland nyanlända är hög i vissa kommuner. Dessutom kan en del av folkökningen som
noteras i vissa kommuner bero på att nyanlända
som har beviljats uppehållstillstånd blir kvar
på asylboendet, men senare flyttar från kommunen när de blir kommunmottagna. 1 januari
2017 var det ca 14 000, (8 procent av alla asylboende) som bodde i asylboende med giltigt
uppehållstillstånd.
Det stora antalet nyanlända innebär både möjligheter och utmaningar för kommunerna. Utmaningarna består bland annat av att inkludera
de nyanlända i samhället, att åstadkomma
hållbara bostadslösningar, att verka för en väl
fungerande och inkluderande skola samt att
skapa effektiva vägar in på arbetsmarknaden.
Integrationsarbete som präglas av långsiktighet
och samordning av breda och snabba insatser
är viktigt för att få fler nyanlända att vilja stanna i
mottagningskommunerna. En betydande del av
de nyanlända som kom under slutet av 2015 och
början av 2016 har ännu inte fått asylbeslut och
ingår därmed inte i befolkningsstatistiken. Men
de påverkar kommunernas verksamhet kopplat
till bland annat boende, skola och omsorg. Inte
minst de ensamkommande barnen är ett kommunalt åtagande redan under asyltiden.
Ca 163 000 flyttade till Sverige under 2016
vilket är 29 000 fler än 2015 och den högsta
nivån någonsin. Närmare 46 000 flyttade ut
från Sverige, vilket är 10 000 färre än 2015.
Drygt hälften av de kommuner som hade en
positiv befolkningsutveckling 2016 hamnade på
plussidan beroende på ett positivt migrationsnetto.

Många av kommunerna i norra Sverige, Bergslagen, Värmland, Östra Småland och Blekinge hade
negativa inrikes flyttnetton medan framförallt kommunerna i de tre storstadsområdena visar tydliga
positiva inrikes flyttnetton. Av de 20 kommuner
med högst inrikes flyttnetto 2016 återfanns 17 i,
eller i närhet av, de tre storstadsområdena. Andra
med höga inrikes flyttnetton var kommuner med
stark besöksnäring, t ex Åre och Gotland.

Korta fakta om befolkningen 2016
•

Ca 117 000 barn föddes under året. Som vanligt
föddes något fler pojkar än flickor

•

Antalet giftermål var 53 800 och antalet skilsmässor 24 200

•

Högst är medelåldern i Överkalix, 49,7 år och
lägst i Knivsta 36,5 år

•

Hultsfreds kommun hade störst procentuell
befolkningsökning i landet, 4,9 procent

•

Hallsberg och Hammarö var 2016 års mediankommuner i Sverige med ca 15 600 invånare

•

508 000 inrikes flyttningar gjordes under 2016.
56 procent av flyttningarna gjordes inom det egna
länet och 44 procent till övriga landet.

