


 

Folkmängd 31 dec 1979 enligt indelningen 1 jan 1980. Del 1, Kommuner och församlingar = Population Dec. 31, 
1979 according to the subdivisions Jan. 1, 1980. Part 1, Communes and Parishes.  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2010. 
 

urn:nbn:se:scb-folman-1979_1 

INLEDNING TILL 

 

Befolkningsstatistik 

Folkmängden i kommuner och församlingar 

 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kommuner och församlingar mellan åren 1805 

och 1910, med cirka 5 års mellanrum, finns i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A). 

Befolkningsstatistik och dess föregångare Tabellkommissionens berättelser.  

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i Folkmängden inom administrativa områden den 31 

december. Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i serien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, 

B 1964:4, B 1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Mellan åren 1967 och 1979 ingår uppgifterna i 

Folkmängd 31 dec, del 1, mellan 1980 och 1990 i Folkmängd 31 dec, del 1-2 och mellan 1991 och 

1996 finns uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1. 

Folkmängden länsvis från 1749, samt i städerna från 1800, finns även publicerad i Historisk 

statistik för Sverige 1720-1967, Del 1 Befolkning, 2. uppl. Folkmängden i kommuner och församlingar 

från 31 december 1950 till 31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 1976 finns 

utgiven i Folkmängd 31 december 1950-1975 i län, kommuner och församlingar. 

 

Från och med 2002 publiceras befolkningsstatistiken på www.scb.se  

http://www.scb.se/


Folkmängd 
31 dec 1979 
enligt indelningen 1 jan 1980 

Del 1 
Kommuner och församlingar 

Sveriges officiella statistik 
Statistiska centralbyrån 
Stockholm 1980 



Population 
Dec. 31, 1979 
according to the subdivisions Jan. 1, 1980 

Part 1 
Communes and Parishes 

Official Statistics of Sweden 
National Central Bureau of Statistics 
Stockholm 1980 

Tidigare publicering 
Folkmängd i kommuner och församlingar har tidigare årligen utgivits i serien Sveri
ges officiella statistik under titeln Folkmängden inom administrativa områden den 
31 december 1910—1961. Uppgifter för 1962-1966 har publicerats inom serien 
Statistiska meddelanden. Från 1967 ingår uppgifterna i publikationen Folkmängd 
31 dec, del 1. Folkmängdsstatistik för hela riket, länen och städerna till och med 
31 december 1967 finns även i Historisk statistik för Sverige (SOS). Del 1. Befolk
ning. Andra upplagan. 1720-1967. Folkmängd i kommuner och församlingar 
1950—1975 enligt kommunindelningen 1 januari 1976 finns även publicerat i Folk
mängd 31 dec 1950—1975 i län, kommuner och församlingar enligt kommunindel
ningen 1 januari 1976 (SOS). 

Uppgifter för kommuner har även publicerats i Statistiska meddelanden Be 
1980:3.1. 

Previous publication 
Population by commune and parish has previously been published yearly within 
the series Official Statistics of Sweden under the title of Population in administrati
ve districts December 31, 1910—1961. Data for 1962-1966 have been published in 
the series Statistical Report. Data from 1967 are published in Population Dec 31, 
19XX. Part 1. Historical data on population in counties, communes and parishes 
are also to be found in Historical Statistics of Sweden. Part 1. Population. Second 
edition. 1720—1967. Population in communes and parishes 1950—1975 according 
to the subdivision in communes January 1, 1976 are also published in Population 
31 dec, 1950—1975 by county, commune and parish according to the subdivision 
Jan, 1976 (SOS). 

Final data for communes have been published in Statistical Reports Be 1980:3.1. 

Published by 
the National Central Bureau of Statistics, S-102 50 Stockholm 

LiberFörlag/Allmänna Förlaget 
ISBN 91-38-05542-2 
ISSN 0347-6677 

Printed in Sweden 
Civiltryck AB, Stockholm 1980 



3 

Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed första delen av statistiken över 
folkmängden 31 december 1979 i olika områden. Den innehåller folkmängdsupp
gifter för län, kommuner och församlingar med fördelning på kön samt folk
mängdsuppgifter för storstadsområdena. Folkmängdsuppgifter för kyrkliga och ju-
diciella indelningar kommer att redovisas i del 2. I del 3 kommer folkmängdsupp
gifter att lämnas för kommuner, län och A-regioner fördelade på kön, ålder, civil
stånd och medborgarskap. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. 

Stockholm i februari 1980 

LENNART NILSSON 

Curt Nilsson 



4 

Innehåll 

5 Svensk-engelsk ordlista 

6 Sammanfattning på engelska 

8 Inledning 

Tabeller 
12 1 Kommunernas och församlingarnas folkmängd 31 

december 1977, 1978 och 1979 enligt indelningen 1 
januari 1980 

75 2 Folkmängd i kommuner där personer kan vara kyrko
bokförda i icke territoriella församlingar, kommunvis och 
församlingsvis, 31 december 1979 enligt indelningen 1 
januari 1980 

77 3 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 
31 december 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 

80 4 Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1978 
och 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 

81 5 Länens folkmängd 31 december 1978 och 1979 samt 
medelfolkmängden 1979 enligt indelningen 1 januari 
1980 

Bilaga 
82 1 Indelningsändringar 2 januari 1979-1 januari 1980 

84 2 Korrigerad folkmängd i Vadstena och Dorotea kom
muner 

Contents 

List of terms 

Summary in English 

Introduction 

Tables 
1 Population of communes and parishes Dec. 31, 1977, 
1978 and 1979, according to the administrative subdivi
sion Jan. 1, 1980 

2 Population of communes where persons can be regis
tered in non-territorial parishes by commune and parish 
Dec. 31, 1979, according to the administrative subdivi
sion Jan. 1, 1980 

3 Communes by size of population Dec. 31, 1979, 
according to the administrative subdivision Jan. 1, 1980 

4 Population in the three biggest towns with suburbs 
Dec. 31, 1978 and 1979, according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1980 

5 Population by county Dec. 31, 1978 and 1979 and 
the mean population 1979 according to the administra
tive subdivision Jan. 1, 1980 

Appendix 
1 Changes of administrative subdivisions between Jan. 
2, 1979 and Jan. 1, 1980 



5 

List of terms 

antal number 

december December 
därav of which 

folkmängd population 
folkökning population growth 
församling parish 

i in 
icke territoriell non-territorial 

kommun commune 
kvinnor women 
kyrkobokförd entered into parish register 
kyrkobokföringsdistrikt (kbfd) district of parish register 

län county 

medelfolkmängd mean population 

män men 

procent per cent 

samtliga total 
storleksordning size 
storstadsområde metropolitan area 
summa total 
territoriell territorial 
totalt total 



6 

Summary 

In Statistical Report Be 1979:10 first estimates were given of the total size of the 
population in counties and communes at the end of 1979. Final data for the 
population in counties and communes have earlier been given in Statistical Report 
Be 1979:3.1. 

The population reports are based on the Register of the Total Population (RTB) 
kept by SCB. The vital statistics are based on the notifications of births, deaths, 
migrations etc., which the RTB obtains each week from the County Boards. 

The base of the statistics is magnetic tapes which are taken from the RTB week 
04. The RTB has during the first four weeks been brought up to date with births, 
deaths and changes of marital status which have taken place before the end of the 
year. Information concerning events, which have taken place in the new year, have 
not had any effect on the register. Notifications of migrations - both internal and 
external — are added currently up to the end of the year. In this way corresponden
ce is obtained between the population figures at the beginning of the year, the 
population changes during the year and the population figures at the end of the 
year. 

The quality in the population register is good. Births and deaths cause very small 
under- and over-coverage problems. Immigration causes under-coverage because the 
time-lag between entry in Sweden and population registration is about eight 
months. This under-coverage refers to immigrants with a non-Nordic citizenship, in 
respect to immigrants with a Nordic citizenship we have no estimate of the time-
lag. 

Emigration causes over-coverage because the population register is not always 
informed about departures. At the 1975 Census the over-coverage was 0,1 per cent 
of the population. The over-coverage of the immigrant stock (estimated by citizen
ship) was 1,4 per cent of those with a Nordic citizenship and 3,8 per cent of the 
remaining part of the immigrant stock at the 1975 Census. 

The population register is used for adressing many government letters, e.g. 
income-tax return forms, final tax-bills, census forms, poll cards (voting cards) and 
various information matters. If an addressee cannot be found, the population 
register has to search for a new address. This is the method used to reduce the 
over-coverage in the Swedish population estimates. The same method is also used 
to reduce over- and under-coverage in the various territorial sub-divisions. 
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Population data for the years 1805-1910 are published in the series Bidrag till 
Sveriges Officiella Statistik, A. Befolkningsstatistik (Contributions to the Official 
Statistics of Sweden, A. Population Statistics). Data on population in communes 
and parishes are available for the years 1805,1810,1820,1830,1840,1850,1855, 
1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 1875, 1877, 1880, 1883, and 1885, After 1886 
yearly figures are available. The figures for 1805-1840 are published in the 1880 
issue and the figures for 1865, 1875 and 1885 in the 1890 issue. 

Yearly population data for towns and boroughs are available after 1861 and 
1869 respectively. Reports for the years 1910-1961 were published in the series 
SOS (Official Statistics of Sweden) in the publication Population in administrative 
districts December 31, 1910-1961 and for the years 1962-1966 in the series 
Statistical Reports. Data from 1967 onwords are published in Population (SOS). 
Part 1. 
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Inledning 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
1 samband med att länsstyrelsernas folkbokföring lades om 
till ADB 1967 sammanställde SCB ett register över totalbe
folkningen (RTB). Registret är en kopia av länsstyrelsernas 
personregister. RTB förnyas successivt med inkomna föränd
ringsrapporter (aviseringar), som t ex födelser, dödsfall och 
flyttningar, i form av magnetband från länsstyrelserna via 
riksskatteverket. Länsstyrelserna aviseras ursprungligen av 
pastorsämbetena (i Stockholm och Göteborg av lokal skatte
myndighet). Från RTB kan tabeller framställas med t ex folk
mängden fördelad efter kön, ålder och civilstånd för godtyck
ligt avgränsade områden från fastighetsnivå och uppåt. All 
befolkningsstatistik från SCB baseras fr o m årsskiftet 
1973/74 på RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 december 
1979 enligt den indelning i administrativa områden som gäl
ler från den 1 januari 1980. I de tabeller som innehåller 
uppgifter även för andra är än för 1979 har hänsyn endast 
tagits till indelningsändringar som inneburit att minst hela 
församlingar överförts eller sammanslagits. 

De två motstridiga intressena att få fram statistiken snabbt 
och att få statistiken fullständig har sammanjämkats så att ett 
statistikband framställs ur RTB vecka 04 året efter redovis
ningsåret. Vid länsstyrelserna sker uppdateringar av personre
gistret en gång per vecka. Den uppdatering som görs i vecka 
04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under veckorna 
01-04 endast med de aviseringar som avser händelser under 
redovisningsåret. Födelser, dödsfall och civilståndsändringar 
som rapporteras under veckorna 01-04 1980 och avser 
händelser under 1979 ingår i uppdateringen, medan de 
händelser som avser 1980 selekterats bort. I aviseringarna om 
flyttningar saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. 

Registreringsveckan vid länsstyrelsen definieras därför som 
händelsetidpunkt. Motsvarande gäller även för byten av med
borgarskap. På statistikbandet har därför hänsyn endast tagits 
till de flyttningar och byten av medborgarskap som registre
rats senast vid länsstyrelsernas sista uppdatering vecka 51 år 
1979. 

Eftersom uppgift om den exakta flyttningstidpunkten sak
nas redovisar folkmängdsstatistiken inte exakt den kyrkobok
förda befolkningen vid årsskiftet. Den differens som finns är 
mycket liten. 

3 Folkbokföringens huvudregler och de viktigaste undan
tagen 

1 befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är kyrko
bokförda. I princip är alla kyrkobokförda på en fastighet. 
Befolkningsstatistiken grundas helt på folkbokföringens 
regler. Enligt folkbokföringsförordningen är i princip en 
person bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas. 
Om tveksamhet råder vid bedömningen av var en person är 
bosatt skall stor hänsyn tas till var personen har sin tjänst
göring eller verksamhet. 

Från huvudreglerna finns sedan undantag som kan delas in 
i tre grupper: 
- 1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
- 2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
- 3 Personer som är kyrkobokförda på annan fastighet än 

den där de bor 

3.1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvud
sakligen UD- och SIDA-anställda, kyrkobokförs i Sverige. 
Detta gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. 
Personerna fortsätter att vara kyrkobokförda i den 
församling varifrån utflyttningen skett. 
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Regeln gäller inte personer som är anställda utomlands av 
internationella organisationer, t ex FN. 

Svenska missionärer och präster som är anställda utom
lands och deras medföljande familj får vara kyrkobokförda i 
Sverige. 

Vidare kan svenska medborgare som flyttar utomlands 
vara kyrkobokförda upp till ett år i Sverige, om vistelsen 
utomlands antingen är avsedd att vara mindre än ett år eller 
om det är oklart om vistelsen skall vara mer än ett år. Man 
blir då kyrkobokförd under rubriken »på församlingen 
skrivna» eller på en fastighet där man fortfarande disponerar 
bostad. 

3.2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige ej har för avsikt att 
vistas här åtminstone ett år kyrkobokförs ej. Utomnordiska 
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli kyrkobok
förda. Normalt tar det cirka sex månader att få ev tillstånd. 
Utländska medborgare som tillhör främmande makts beskick
ning eller lönade konsulat eller dess betjäning kyrkobokförs 
inte. 

Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatisti
ken. 

3.3 Personer kyrkobokförda på annan fastighet än den där 
de bor 

Från folkbokföringens huvudregel att man skall vara kyrko
bokförd på den fastighet där man regelmässigt vistas finns ett 
antal undantag. 
- Den s k familjeregeln innebär att om en person pga sina 
arbetsförhållanden inte bor tillsammans med sin familj så 
skall han ändå vara kyrkobokförd hos sin familj. Familjen 
skall dock besökas regelbundet (enligt praxis minst varannan 
vecka). 
- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete pä annan ort 
så skall man vara kyrkobokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 
- Studerande kan vara kyrkobokförda antingen på hemorten 
eller på studieorten beroende bl a på studietidens längd, egen 
ålder, civilstånd m m. Det torde ha blivit allt vanligaryatt 
man kyrkobokförs på studieorten. 
- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas fi. 
bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa kyrko
bokförs där de anses ha sitt egentliga hemvist. 

Förutom dessa undantag finns ytterligare undantag för 
några kategorier, som knappast påverkar statistiken i någon 
mer betydande utsträckning, undantagandes personer intagna 
för s k anstaltsvård i någon form. Intagna på ålderdomshem 

kan vara kyrkobokförda antingen i hemförsamlingen på den 
gamla hemfastigheten eller under rubriken »på församlingen 
skrivna» eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på 
anstalter för sjuk- eller kriminalvård skall inte medföra 
ändring av kyrkobokföringen. 

4 Tabellerna 
I tabellerna definieras folkökningen som skillnaden mellan 
folkmängden vid årets slut och årets början. Folköknings
siffrorna inkluderar även eventuella regleringar av försam
lingsgränserna. 

Tabell 1 redovisar folkmängden i de geografiska försam
lingarna fördelad på kön den 31 december 1979 samt total
siffran vid årets slut för 1978 och 1977. De personer som är 
kyrkobokförda i icke-territoriella församlingar redovisas i den 
geografiska församling där de bor. Folkökningen ges för 1979 
och 1978 i både absoluta och relativa tal. 

I tabell 2 visas hur mänga av den geografiska församlingens 
invånare som är kyrkobokförda i en icke-territoriell försam
ling. Kommunerna redovisas i storleksordning i tabell 3. Ta
bell 4 är en sammanställning av folkmängden i de tre stor
stadsområdena fördelad pä delområden och kommuner. I ta
bell 5 ges länens folkmängd vid årets början och slut samt 
medelfolkmängden 1979. Medelfolkmängden har beräknats 
som summan av folkmängden vid årets början och slut 
dividerat med tvä. 

5 Omläggningen av befolkningsstatistiken 1973/74 
Omläggningen innebar i korthet att den statistik som grunda
des på de s k summariska folkmängdsredogörelserna upphör
de och ersattes av statistik baserad pä RTB. Omläggningen 
och de problem den medför för jämförbarheten bakåt i tiden 
finns utförligt beskriven i förordet i Folkmängd 31 dec I973 
del 1. 

6 Annan befolkningsstatistik 
I Folkmängd (SOS) del 2 publiceras folkmängden enligt 
kyrkliga och judiciella indelningar och i Folkmängd (SOS) 
del 3 publiceras folkmängd efter kön, ålder, civilstånd och 
medborgarskap för kommuner, A-regioner, län och hela riket. 

Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttare etc) publi
ceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 avseende kom
muner och församlingar. Befolkningsförändringar (SOS) del 3 
innehåller utförlig statistik för hela riket och länen. Flytt
ningsstatistik publiceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 
2. 
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Förutom de tabeller som publiceras i SOS-serien produce
ras i DEMOPAK-systemet1 ett antal folkmängdstabeller som 
i råtabellform tillställs länsstyrelser, landsting och kommu
ner. F r o m årsskiftet 1974/75 finns även församlingarnas 
folkmängd åldersfördelad i råtabellform. Folkmängdsutveck
lingen för län och kommuner publiceras kvartalsvis i Statistis
ka meddelanden. Även i den kvartalsvisa produktionen finns 
tabeller som i råtabellform sänds till ovan angivna användare. 
Samtliga råtabeller finns tillgängliga vid SCBs produktionsfi-
lial i Örebro hos enheten för befolkningsstatistik. 

7 Kvalitet 
Kvaliteten i folkmängdsstatistiken beror dels på över- eller 
undertäckning i den totala populationen t ex på grund av 
brister i rapporteringen av händelser som födelser, dödsfall, 
invandring och utvandring, dels på felaktigheter i kyrkobok
föringen som ger upphov till fel i den regionala fördelningen 
t ex flyttningar inom landet som inte anmäls till pastors
ämbetena. 

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rappor
teringsrutinerna. För de nyfödda uppgår undertäckningen till 
0,1 procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. Övertäck
ningen med anledning av ej rapporterade dödsfall är ännu 
något lägre i de olika åldersklasserna. Invandringen ger upp
hov till undertäckning beroende på den relativt långa tiden 
mellan invandringen och registreringstidpunkten. För de icke 
nordiska medborgarna är tidsskillnaden i genomsnitt 8 
månader. Motsvarande uppgift för nordiska invandrare saknas 
men torde vara kortare. Utvandrare förorsakar övertäckning i 
registret eftersom utflyttningen inte alltid anmäls. Övertäck
ningen uppgår till 0,1 procent av hela populationen enligt 
kontrollen i samband med folk- och bostadsräkningen 1975. 
Övertäckningen räknat på delpopulationen utländska med
borgare var 1,4 procent för de nordiska medborgarna och 3,8 
procent för övriga medborgarskap tillsammans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort, blanketter till folk- och bostadsräkning mm 
kontrolleras adressuppgifterna på de försändelser som varit 
obeställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning anmäls i 
rätt tid och därmed att den registrerade bosättningen -
kyrkobokföringen på viss ort och fastighet - överensstämmer 
med den faktiska bosättningen. Resultaten av utredningarna i 

samband med utsändningen av blanketter till 1975 års folk-
och bostadsräkning framgår av nedanstående tablå: 

Tablå: Antal ändringar av kyrkobokföringsförhållanden 1975 
länsvis 

1) Med DEMOPAK avses en uppsättning standardiserade tabeller som 
visar folkmängden vid en bestämd tidpunkt. Tabellplanen redovisas 
som bilaga til! Folkmängd 31 dec 1977 del 3 (SOS) och Folkmängd 
31 dec 1979 del 3 (SOS). 

8 Tidigare publicerad statistik 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kom
muner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges offi
ciella statistik, A. Befolkningsstatistik. För åren till och med 
1885 finns uppgifter för vissa år, nämligen 1805,1810,1820, 
1830, 1840, 1850, 1855, 1860, 1865, 1868, 1870, 1874, 
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1875, 1877, 1880, 1883 och 1885. Uppgifterna för en del av 
åren har dock endast publicerats i efterhand, nämligen för 
åren till och med 1840 i 1880 års publikation samt för åren 
1865, 1875 och 1885 i 1890 års publikation. För aren 
1886-1910 meddelas i nämnda serie ärliga uppgifter varvid 
dock (utom för folkräkningsåren 1890, 1900 och 1910) 
församlingarna i de få städer, som då var delade på försam
lingar, inte särskiljes. Det gäller även för ett par av de äldre 
åren, nämligen 1868 och 1883. 

För samliga städer finns dock årliga uppgifter för åren 
1861-1910 och för samtliga köpingar för åren 1869-1910, i 
båda fallen utan församlingsuppdelning. 

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i publika
tionen Folkmängden inom administrativa områden den 31 

december (SOS). Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i 
serien Statistiska meddelanden (SM). (B 1963:8, B 1964:4, B 
1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Från och med 1967 ingår 
uppgifterna i publikationen Folkmängd (SOS) Del 1. 

Folkmängden länsvis frän 1749 samt i städerna från 1800 
finns även publicerad i Historisk statistik för Sverige 1720-
1967 (SOS), Del 1 Befolkning, Andra upplagan. Folkmäng
den i kommuner och församlingar från 31 december 1950 till 
31 december 1975 enligt indelningen i kommuner 1 januari 
1976 finns utgiven i Folkmängd 31 dec 1950-1975 i län, 
kommuner och församlingar (SOS). 

Preliminära uppgifter för kommunerna har tidigare publi
cerats i SM Be 1979:10 och de definitiva i SM Be 1980:3.1. 
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Tabell 1 Kommunernas och församlingarnas folkmängd 31 december 1977, 1978 och 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 
Population of communes and parishes Dec. 31, 1977, 1978 and 1979, according to the administrative subdivision Jan. 1, 
1980 
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Tabell 2 Folkmängd i kommuner där personer kan vara kyrkobokförda i icke territoriella församlingar, kommunvis och 
församlingsvis, 31 december 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 
Population of communes where persons can be registered in non-territorial parishes by commune and parish Dec. 3 1 , 1979, 
according to the administrative subdivision Jan. 1, 1980 
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Tabell 3 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 
Communes by size of population Dec. 31, 1979 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1980 
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Tabell 4 Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1978 och 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 
Population in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1978 and 1979 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1980 

1) OMFATTAR HELA ST.OCKHOLMS LÄN UTOM NORRTÄLJE, 
NYNÄSHAMNS OCH SÖDERTÄLJE KOMMUNER. 
2) ADOLF FREDRIKS, ENGELBREKTS, ESSINGE, GUSTAV VASA, 
HEDVIG ELEONORA, HÖGALIDS, JAKOBS, JOHANNES, KATARINA, 
KLARA, KUNGSHOLMS, MARIA MAGDALENA, MATTEUS, OSCARS, 
SANKT GÖRANS OCH SOFIA FÖRSAMLINGAR SAMT STORKYRKOFÖR
SAMLINGEN. 
3) BRÄNNKYRKA, ENSKEDE, FARSTA, HÄGERSTENS, SKARPNÄCKS, 
SKÄRHOLMENS OCH VANTÖRS FÖRSAMLINGAR. 
•O BROMMA, HÄSSELBY, KISTA, SPÅNGA, VÄLLINGBY OCH 
VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGAR. 
5) MOTSVARAR GÖTEBORGS A-REGION UTOM ALINGSÅS OCH 
VÂRGÂRDA KOMMUNER. HELA STOR-GÖTEBORG TILLHÖR 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN UTOM DE DELAR DÄR ANNAT 
ANGES. 
6) TILLHÖR ÄLVSBORGS LÄN. 
7) TILLHÖR HALLANDS LÄN. 
8) MOTSVARAR MALMÖ/LUND/TRELLEBORGS A-REGION OCH 
TILLHÖR I SIN HELHET MALMÖHUS LÄN. 
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Tabell 5 Länens folkmängd 31 december 1978 och 1979 tamt medelfolkmängden 1979 enligt indelningen 1 januari 1980 
Population by county Dec. 31, 1978 and 1979 and the mean population 1978, according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1980 
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Indelningsändringar den 2 januari 1979 till den 1 januari 1980 
Changes of administrative subdivisions between January 2, 1979 and January 1, 
1980 

Inom 0180 Stockholms kommun har indelningen i kyrkobokföringsdistrikt i 
Spånga församling upphört. De tidigare kyrkobokföringsdistrikten motsvaras utan 
ändring av koder eller areal av församlingarna 018041 Spånga och 018042 Kista. 

Inom 0380 Uppsala kommun har ett område med 346 personer överförts från 
038003 Gamla Uppsala församling till 038025 Ärentuna församling. Ett annat 
område med 198 personer har överförts från 038024 Lena församling till 038025 
Ärentuna församling. 

Inom 0480 Nyköpings kommun har 048021 Bogsta församling, 048022 Sättersta 
församling och 048025 Torsåkers församling uppgått i 048023 Lästringe 
församling. 

Från 0563 Valdemarsviks kommun och 056305 Tryserums församling har ett 
obebott område överförts till 0561 Åtvidabergs kommun och 056106 Hannäs för
samling. 

Från 0583 Motala kommun utbryts församlingarna 058313 Vadstena, 058314 Strå, 
058315 Nässja, 058316 örberga, 058317 Herrestad, 058318 Källstad, 058319 
Rogslösa, 058320 Väversunda, 058321 Hov, 058325 Hagebyhöga samt 058327 
Orlunda. De utbrutna församlingarna bildar 0584 Vadstena kommun och betecknas 
058401 Vadstena, 058403 Strå, 058404 Nässja, 058405 örberga, 058406 Herre
stad, 058407 Källstad, 058408 Rogslösa, 058409 Väversunda, 058410 Hov, 
0548411 Hagebyhöga samt 058412 Orlunda. 

Inom 0781 Ljungby kommun har ett obebott område överförts från 078108 Berga 
församling till 078110 Vittaryds församling. 

Inom 0980 Gotlands kommun har ett obebott område överförts från 098009 
Hangvars församling till 098010 Lärbro församling. 

Inom 1081 Ronneby kommun har ett obebott område överförts från 108110 
Bräkne-Hoby till 108103 Backaryds församling. 

Från 1261 Kävlinge kommun och 126108 Lilla Harrie församling har ett obebott 
område överförts till 1285 Eslövs kommun och 128501 Eslövs församling. 

Inom 1287 Trelleborgs kommun har 128709 Fru Alstads församling, 128711 Lilla 
Slågarps församling och 128712 Stora Slågarps församling uppgått i 128710 Västra 
Alstads församling som samtidigt namnändrats till 128710 Alstads församling. 

Från 1680 Mariestads kommun och 168005 Ekby församling har ett område med 7 
personer överförts till 1683 Skövde kommun och 168325 Böja församling. 
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Från 1882 Askersunds kommun och 188203 Lerbäcks församling har ett område 
med 22 personer överförts till 1861 Hallsbergs kommun och 186101 Hallsbergs 
församling. 

Från 2380 Östersunds kommun och 238005 Lockne församling har ett obebott 
område överförts till 2305 Bräcke kommun och 230507 Bodesjö församling. 

Frän 2380 Östersunds kommun och 238007 Brunflo församling har ett obebott 
område överförts till 2305 Bräcke kommun och 230505 Sundsjö församling 

Inom 2460 Vännäs kommun har 246001 Vännäs förutvarande köpings kyrkobok
föringsdistrikt namnändrats till 246001 Vännäs centralorts kyrkobokförings
distrikt. Vidare har 246002 Vännäs förutvarande landskommuns kyrkobokförings
distrikt namnändrats till 246002 Vännäsbygdens kyrkobokföringsdistrikt. 

Frän 2463 Åsele kommun utbryts församlingarna 246302 Dorotea och 246303 
Risbäck. De utbrutna församlingarna bildar 2425 Dorotea kommun och betecknas 
242501 Dorotea församling och 242502 Risbäcks församling. 

Inom 2480 Umeå har överflyttningar av områden ägt rum mellan följande försam
lingar: 

Frän 248001 Umeå stadsförsamling har ett obebott område överförts till 248002 
Umeå landsförsammling. 

- Frän 248002 Umeå landsförsamling har ett område med 2 182 personer över
förts till 248001 Umeå stadsförsamling 

- Från 248002 Umeå landsförsamling har ett område med 75 personer överförts 
till 248005 A lidshems församling. 

Frän 248002 Umeå landsförsamling har ett område med 14 personer överförts 
till 248006 Holmsunds församling. 

Frän 248005 Ålidshems församling har ett område med 6 personer överförts till 
248001 Umeå stadsförsamling. 

- Frän 248005 Ålidshems församling har ett område med 5 personer överförts till 
248006 Holmsunds församling. 

Inom 2523 Gällivare kommun har ett omrädc med 882 personer överförts från 
252301 Gällivare församling till 252306 Malmbergets församling. 
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Korrigerad folkmängd i Vadstena och Dorotea kommuner 

Vid produktionsstarten av årets folkmängdsstatistik fanns totalt 84 personer i hela 
riket med ogiltiga koder för län, kommun eller församling i SCBs register över 
totalbefolkningen (RTB). Folkmängdsstatistiken var då ca två veckor försenad. För 
att undvika ytterligare förseningar beslöts att någon rättning av felen i de regionala 
koderna inte skulle göras och att de 84 personerna därmed inte skulle ingå i 
folkmängdsstatistiken. Beslutet förutsatte att felen var fördelade över hela landet. 

Vid efterkontroll framkom att flertalet var bosatta i de nybildade kommunerna 
Vadstena och Dorotea. Av ekonomiska skäl har inte en ny tabellproduktion gjorts. 
De korrigerade folkmängderna för kommunerna Vadstena och Dorotea samt för
samlingarna ges nedan. De korrigerade siffrorna bör användas i alla sammanhang 
där så är möjligt. 

Utkom från trycket den 9 maj 1980 
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