


 

Folkmängd 31 dec 1982 enligt indelningen 1 jan 1983. Del 1-2, Kommuner och församlingar = Population Dec. 
31, 1982 according to the subdivisions Jan. 1, 1983. Part 1-2, Communes and Parishes.  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2010. 
 

urn:nbn:se:scb-folman-1982_1-2 

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 1982 
enligt indelningen 1 jan 1983 

Del 1-2 
Kommuner och församlingar 

Sveriges officiella statistik 
Statistiska centralbyrån 
Stockholm 1983 



Population 
Dec. 31, 1982 
according to the subdivisions Jan. 1, 1983 

Part 1-2 
Communes and Parishes 

Official Statistics of Sweden 
Statistics Sweden 
Stockholm 1983 

Tidigare publicering 
Folkmängd i kommuner och församlingar har tidigare årligen utgivits i serien Sveriges officiella stati
stik under titeln Folkmängden inom administrativa områden den 31 december 1910—1961. Uppgifter 
för åren 1962—1966 har publicerats inom serien Statistiska meddelanden. Åren 1967-1979 ingick 
uppgifterna i publikationen Folkmängd 31 dec, del 1. Från och med 1980 publiceras uppgifterna i del 
1-2. Folkmängdsstatistik för hela riket, länen och städerna till och med 31 december 1967 finns även 
i Historisk statistik för Sverige (SOS). Del 1, Befolkning. Andra upplagan. 1720-1967. Folkmängd i 
kommuner och församlingar 1950-1975 enligt kommunindelningen 1 januari 1976 finns även publi
cerat i Folkmängd 31 dec 1950-1975 i län, kommuner och församlingar enligt kommunindelningen 1 
januari 1976 (SOS). 

Uppgifter för kommuner har även publicerats i Statistiska meddelanden Be 1983:3. 

Previous publication 
Population by commune and parish has previously been published yearly within the series Offici
al Statistics of Sweden under the title of Population in administrative districts December 31, 
1910-1961. Data for 1962-1966 have been published in the series Statistical Report. Data from 
1967 to 1979 were published in Population Dec 31,19XX. Part 1. From 1980 the data are publis
hed in Part 1-2. 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. Popula
tion 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 accor
ding to the subdivision Jan 1, 1976 (SOS). 

Final data for communes have been published in Statistical Reports Be 1983:3. 

Published by 
Statistics Sweden, S-115 81 Stockholm 

Liber/Förlag 
ISBN 91-38-07627-6 
ISSN 0347-6677 

Printed in Sweden 
Civiltryck AB, Stockholm 1983 



3 

Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed statistik över folkmängden 31 
december 1982 för län, landstingsområden, landskap, kommuner och församling
ar fördelade på kön. 

I Folkmängd 31 dec 1982 del 3 (SOS) publiceras uppgifter om fördelning efter 
kön, ålder, civilstånd och medborgarskap för kommuner, län, A-regioner och he
la riket. För hela riket och länen finns även uppgifter om utrikes födda m m. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Erik Liljegren. 

Stockholm i mars 1983 

LENNART NILSSON 

Curt Nilsson 
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Summary 

In Statistical Report Be 1982:9 first estimates were given of the total size of the 
population in counties and communes at the end of 1982. Final data for the popula
tion in counties and communes have earlier been given in Statistical Report Be 
1983:3. 

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 correspondence 
is obtained between the population figures at the beginning of the year, the popula
tion 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 1980 Census the over-coverage was 0,1 percent 
of the population. The over-coverage of the immigrant stock (estimated by citi
zenship) was 0,9 per cent of those with a Nordic citizenship and 1,9 per cent of the 
remaining part of the immigrant stock at the 1980 Census. 

The population register is used for adressing many government letters, e.g. inco
me-tax return forms, final tax-bills, census forms, poll cards (voting cards) and va
rious 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-covera
ge in the Swedish population estimates. The same method is also used to reduce 
over- and under-coverage in the various territorial sub-divisions. 

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 fi
gures are available. The figures for 1805-1840 are published in the 1880 issue and 
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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 di
stricts December 31, 1910-1961 and for the years 1962-1966 in the series Statistical 
Reports. Data from 1967 to 1979 were published in Population (SOS). Part J and 
from 1980 in Part 1-2. 
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Inledning 

1 Registret över totalbefolkningen (RTB) 
I 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 för
ändringsrapporter (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 
skattemyndighet). Från RTB kan tabeller framställas med 
t ex folkmängden fördelad efter kön, ålder och civilstånd för 
godtyckligt avgränsade områden från fastighetsnivå och 
uppåt. All befolkningsstatistik från SCB baseras f rom års
skiftet 1973/74 på RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 decem
ber 1982 enligt den indelning i administrativa områden som 
gäller från den 1 januari 1983. I de tabeller som innehåller 
uppgifter även för andra år än för 1982 har hänsyn endast ta
gits till indelningsändringar som inneburit att minst hela för
samlingar 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 person
registret en gång per vecka. Den uppdatering som görs i 
vecka 04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under veckor
na 01-04 endast med de aviseringar som avser händelser un
der redovisningsåret. Födelser, dödsfall och civilståndsänd
ringar som rapporteras under veckorna 01-04 1983 och avser 
händelser under 1982 ingår i uppdateringen, medan de hän
delser som avser 1983 selekterats bort. I aviseringarna om 
flyttningar saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. Re
gistreringsveckan vid länsstyrelsen definieras därför som 
händelsetidpunkt. Motsvarande gäller även för byten av 
medborgarskap. På statistikbandet har därför hänsyn endast 
tagits till de flyttningar och byten av medborgarskap som re
gistrerats senast vid länsstyrelsernas sista uppdatering vecka 
51 år 1982. 

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

3 Folkbokföringens huvudregler och de viktigaste undan
tagen 

I 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 försam
ling varifrån utflyttningen skett. 

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 ut
omlands 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. 
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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. Utomnor-
diska medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli kyr
kobokförda. Normalt tar det cirka sex månader att få ev till
stånd. Utländska medborgare som tillhör främmande makts 
beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning kyrko
bokförs inte. 

Ingen av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatis
tiken. 

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 varan
nan vecka). 
- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan 
ort så skall man vara kyrkobokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 
- Studerande kan vara kyrkobokförda antingen på hemor
ten eller på studieorten beroende på bl a studietidens längd, 
egen ålder, civilstånd m m. Det torde ha blivit allt vanligare 
att man kyrkobokförs på studieorten. 
- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas 
för bl a handelsresande, resemontörer och sjömän. Dessa 
kyrkobokförs 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 intag
na för s k anstaltsvård i någon form. Intagna på ålder
domshem kan vara kyrkobokförda antingen i hemförsam
lingen på den gamla hemfastigheten eller under rubriken 
»på församlingen skrivna» eller i ålderdomshemsförsamling
en. 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 1982 samt total
siffran vid årets slut för 1981 och 1980. De personer som är 
kyrkobokförda i icke-territoriella församlingar redovisas i 

den geografiska församling där de bor. Folkökningen ges lör 
1982 och 1981 i både absoluta och relativa tal. 

I tabell 2 visas hur många av den geografiska församling
ens invånare som är kyrkobokförda i en icke-territoriell för
samling. Kommunerna redovisas i storleksordning i tabell 3. 
Tabell 4 är en sammanställning av folkmängden i de tre stor
stadsområdena fördelad på delområden och kommuner. I 
tabell 5 ges länens folkmängd vid årets början och slut samt 
medelfolkmängden 1982. Medelfolkmängden har beräknats 
som summan av folkmängden vid årets början och slut divi-
derat med två. Dessutom ingår även tabeller över folkmäng
den i landstingsområden och landskap. 

5 Annan befolkningsstatistik 
I Folkmängd (SOS) del 3 publiceras folkmängd efter kön, ål
der, civilstånd och medborgarskap för kommuner. A-regio
ner, län och hela riket. 

Ändringskomponenterna (födda, döda, flyttare etc) pub
liceras i Befolkningsförändringar (SOS) del 1 avseende 
kommuner och församlingar. Befolkningsförändringar 
(SOS) del 3 innehåller utförlig statistik för hela riket och lä
nen. Flyttningsstatistik publiceras i Befolkningsförändring
ar (SOS) del 2. 

Förutom de tabeller som publiceras i SOS-serien produce
ras i DEMOPAK-systemet1 ett antal folkmängdstabeller 
som i råtabellform tillställs länsstyrelser, landsting och kom
muner. Fr o m årsskiftet 1974/75 finns även församlingarnas 
folkmängd åldersfördelad i råtabellform. Folkmängdsut
vecklingen i län, kommuner och församlingar produceras 
kvartalsvis och sänds i råtabellform till ovan angivna använ
dare. Samtliga råtabeller finns tillgängliga vid SCBs enhet 
för befolkningsstatistik i Örebro. Fr o m 1983 upphör publi
ceringen av de kvartalsvisa folkmängderna och befolknings
förändringar i statistiska meddelanden. Motsvarande ta
beller kan dock erhållas från enheten för befolkningsstali-
stik i Örebro. 

6 Kvalitet 
Kvaliteten i folkmängsstatistikcn 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 pastorsäm
betena. 

1) Med DEMOPAK avses en uppsättning standardiserade tabeller 
som visar folkmängden vid en bestämd tidpunkt. Tabellplanen redovi
sas som bilaga till Folkmängd 31 dec 1979 del 3 (SOS) och Folkmängd 
31 dec 1981 del 3 (SOS). 
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Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rap
porteringsrutinerna. För de nyfödda uppgår undertäckning
en till 0,1 procent av 0-åringarna i folkmängsstatistiken. 
Övertäckningen med anledning av ej rapporterade dödsfall 
är ännu något lägre i de olika åldersklasserna. Invandringen 
ger upphov 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 över
täckning i registret eftersom utflyttningen inte alltid anmäls. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsed
lar, röstkort, blanketter till folk- och bostadsräkning m m 
kontrolleras adressuppgifterna på de försändelser som varit 
obeställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning anmäls 
i rätt tid och därmed att den registrerade bosättningen - kyr
kobokföringen på viss ort och fastighet - överensstämmer 
med den faktiska bosättningen. Resultaten av utredningar
na i samband med utsändningen av blanketter till 1975 och 
1980 års folk- och bostadsräkning framgår av följande tablå
er. 

Tablå 1 Antal ändringar av kyrkobokföringsförhållan
den 1980 länsvis 

Tablå 2 Resultat av ändringar av kyrkobokföringsför
hållanden 1975 och 1980 

7 Tidigare publicerad statistik 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kom
muner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges 
officiella 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, 
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 åren 1886-
1910 meddelas i nämnda serie årliga uppgifter varvid dock 
(utom för folkräkningsåren 1890, 1900 och 1910) församling
arna i de få städer, som då var delade på församlingar, inte 
särskiljes. Det gäller även för ett par av de äldre åren, nämli
gen 1868 och 1883. 

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

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i publikatio
nen Folkmängden inom administrativa områden den 31 de
cember (SOS). Uppgifter för 1962-1966 har publicerats i se
rien Statistiska meddelanden (SM), (B 1963:8, B 1964:4, B 
1965:3, Be 1966:3, Be 1967:5). Från och med 1967 ingår upp
gifterna i publikationen Folkmängd (SOS) del 1. 

Folkmängden länsvis från 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 december 1950-1975 i 
län, kommuner och församlingar (SOS). 

Preliminära uppgifter för kommunerna har tidigare publi
cerats i SM Be 1982:9 och de definitiva i SM Be 1983:3. 



Tabeller 
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Tabell 1 Kommunernas och församlingarnas folkmängd 31 december 1980, 1981 och 1982 enligt indelningen 1 januari 1983 
Population of communes and parishes Dec. 31 , 1980, 1981 and 1982 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1983 

+ SE BILAGANS AVDELNING A 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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+ SE BILAGANS AVDELNING A 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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+ SE BILAGANS AVDELNING A X SE BILAGANS AVDELNING B 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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X SE BILAGANS AVDELNING B 
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X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



27 

X SE BILAGANS AVDELNING B O SE BILAGANS AVDELNING C 



28 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



29 

O SE BILAGANS AVDELNING C 



30 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



31 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



32 

O SE BILAGANS AVDELNING C 
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O SE BILAGANS AVDELNING C 



34 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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36 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



37 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



38 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



39 

O SE BILAGANS AVDELNING C 



40 

+ SE BILAGANS AVDELNING A 



41 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 



43 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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X SE BILAGANS AVDELNING B 



45 



46 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



47 

O SE BILAGANS AVDELNING C 



48 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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50 



51 



52 



53 

+ SE BILAGANS AVDELNING A X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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0 SE BILAGANS AVDELNING C 



55 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



56 

X SE BILAGANS AVDELNING B 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



57 

X SE BILAGANS AVDELNING 8 0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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+ SE BILAGANS AVDELNING A X SE BILAGANS AVDELNING B O SE BILAGANS AVDELNING C 
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+ SE BILAGANS AVDELNING A X SE BILAGANS AVDELNING B O SE BILAGANS AVDELNING C 



60 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



61 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 



62 

X SE BILAGANS AVDELNING B O SE BILAGANS AVDELNING C 



63 

O SE BILAGANS AVDELNING C 
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65 
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67 



68 



69 

O SE BILAGANS AVDELNING C 



70 

0 SE BILAGANS AVDELNING C 
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72 

+ SE BILAGANS AVDELNING A 0 SE BILAGANS AVDELNING C 



73 

+ SE BILAGANS AVDELNING A 



74 

X SE BILAGANS AVDELNING B 
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Tabell 2 Folkmängd i kommuner där personer kan vara kyrkobokförda i icke territoriella församlingar, kommunvis och 
församlingsvis, 31 december 1982 enligt indelningen 1 januari 1983 
Population of communes where persons can be registered in non-territorial parishes by commune and parish 
Dec. 31, 1982, according to the administrative subdivision Jan. 1, 1983 
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Tabell 3 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1982 enligt indelningen 1 januari 1983 
Communes by size of population Dec. 31, 1982 according to the administrative subdivison Jan. 1, 1983 
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Tabell 4 Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1981 och 1982 enligt indelningen 1 januari 1983 
Population in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1981 and 1982 according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1983 

1) OMFATTAR HELA STOCKHOLMS LÄN UTOM NORRTÄLJE, 
NYNÄSHAMN 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. 
4) BROMMA, HÄSSELBY, KISTA, SPÅNGA, VÄLLINGBY OCH 
VÄSTERLEDS FÖRSAMLINGAR. 
5) MOTSVARAR GÖTEBORGS A-REGION UTOM ALINGSÅS OCH 
VARGARDA 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 1981 och 1982 samt medelfolkmängden 1982 enligt indelningen 1 januari 1983 
Population by county Dec. 31, 1981 and 1982 and the mean population 1982, according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1983 

Tabell 6 Landstingens folkmängd 31 december 1982 och 1981 
Population by county council districts, Dec. 31,1982 and Dec. 31,1981 

1) OMFATTAR LÄNET UTOM MALMÖ. 
2) OMFATTAR LÄNET UTOM GÖTEBORG. 
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Tabell 7 Landskapens folkmängd 31 december 1982 och 1961 
Population of provinces Dec. 31, 1982 and Dec. 31, 1981 
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Omfattningen av landskapen 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel-
ningen 1 januari 1983 

Götaland 

Skåne Kristianstads län del: Hela länet utom Båstad del (Östra 

Karups förs) 

Malmöhus län: Hela länet 

Blekinge Blekinge län: Hela länet 

Halland Kristianstads län del: Båstad del (Östra Karups förs) 
Hallands län del: Hela länet utom Falkenberg del (Älvse
reds förs), Hylte del (Femsjö, Färgaryds, Jälluntofta, 
Långaryds och Södra Unnaryds förs) och Varberg del 
(Grimmareds, Gunnarsjö, Karl Gustavs och Kungsäters 
förs) 

Göteborgs och Bohus län del: Mölndal del (Lindome förs) 

Småland Östergötlands län del: Valdemarsvik del (Tryserums och 
Östra Eds förs) och Åtvidaberg del (Gärdserums och Han
näs förs) 

Jönköpings län: Hela länet 

Kronobergs län: Hela länet 

Kalmar län del: Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, 
Mönsterås, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och 
Västervik 

Hallands län del: Hylte del (Femsjö, Färgaryds, Jälluntofta, 
Långaryds och Södra Unnarryds förs) 

Öland Kalmar län del: Borgholm och Mörbylånga 
Gotland Gotlands län: Hela länet 

Östergötland Östergötlands län del: Hela länet utom Norrköping del 
(Kvarsebo förs), Valdemarsvik del (Tryserums och Östra 
Eds förs) och Åtvidaberg del (Gärdserums och Hannäs 
förs) 
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Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel-
ningen 1 januari 1983 

Västergötland Hallands län del: Falkenberg del (Älvsereds förs) och Var-
berg del (Grimmareds, Gunnarsjö. Karl Gustavs och 
Kungsäters förs) 

Göteborgs och Bohus län del: Göteborg del (samtliga förs 
utom Backa, Björlanda, Rödbo, Säve och Torslanda förs), 
Härryda, Mölndal del (Kållereds, Fässbergs och Stensjöns 
förs) och Partille 

Älvsborgs län del: Ale, Alingsås, Borås, Herrljunga, Le
rum, Lilla Edet del (samtliga förs utom Hjärtums och 
Västerlanda förs), Mark, Svenljunga, Tranemo, Trollhät
tan, Ulricehamn, Vårgårda och Vänersborg del (samtliga 
förs utom Brålanda, Frändefors, Gestads och Sundals-
Ryrs förs) 

Skaraborgs län del: Hela länet utom Gullspång del (Södra 
Råda förs) 

Örebro län del: Laxå del (Finnerödja och Tiveds förs) 

Dalsland Göteborgs och Bohus län del: Munkedal del (Valbo-Ryrs 
förs) 

Älvsborgs län del: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mel-
lerud, Vänersborg del (Brålanda, Frändefors, Gestads och 
Sundals-Ryrs förs) och Åmål 

Bohuslän Göteborgs och Bohus län del: Göteborg del (Backa, Björ
landa, Rödbo, Säve och Torslanda förs), Kungälv, Lysekil, 
Munkedal del (samtliga förs utom Valbo-Ryrs förs), 
Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, 
Uddevalla och Öckerö 

Älvsborgs län del: Lilla Edet del (Hjärtums och Västerlan
da förs) 

Svealand 

Södermanland Stockholms län del: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka 
del (Nacka och Saltsjöbadens förs), Nynäshamn, Stock
holm del (Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, Hö
galids, Katarina, Maria Magdalena, Skarpnäcks, Skärhol
mens, Sofia och Vantörs förs), Salem, Södertälje, Tyresö 
och Värmdö del (Nämdö förs) 
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Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel-
ningen 1 januari 1983 

(forts) Södermanlands län: Hela länet 

Östergötlands län del: Norrköping del (Kvarsebo förs) 

Västmanlands län del: Kungsör del (Kung Karls och Torpa 
förs) 

Uppland Stockholms län del: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, 
Nacka del (Boo förs), Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Stockholm del (Adolf Fredriks, Bromma, Engel-
brekts, Essinge, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Hässel
by, Jakobs, Johannes, Kista, Klara, Kungsholms, Matteus, 
Oskars, Sankt Görans, Spånga, Storkyrkoförs, Vällingby 
och Västerleds förs), Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö del 
(samtliga förs utom Nämdö förs) samt Österåker 

Uppsala län: Hela länet 

Västmanlands län del: Heby och Sala del (Norrby och 
Tärna förs) 

Västmanland Örebro län del: Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora 
och Örebro del (Ervalla förs) 

Västmanlands län del: Arboga del (samtliga förs utom Göt-
lunda förs), Fagersta, Hallstahammar, Kungsör del (Björ-
skogs och Kungs-Barkarö förs), Köping, Norberg, Sala del 
(samtliga förs utom Norrby och Tärna förs), Skinnskatte-
berg, Surahammar och Västerås 

Närke Örebro län del: Askersund, Degerfors del (Nysunds förs1), 
Hallsberg, Kumla, Laxå del (Ramundeboda och Skagers-
hults förs) och Örebro del (samtliga förs utom Ervalla förs) 

Västmanlands lån del: Arboga del (Götlunda förs) 

Värmland Skaraborgs län del: Gullspång del (Södra Råda förs) 

Värmlands län: Hela länet 

Örebro län del: Degerfors del (Degerfors förs) och Karl
skoga 

1) Av Nysunds församling ligger ungefär 2/3 i Närke och 1/3 i Värmland. Hela församlingen har i 
statistiken förts till Närke. 
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Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel-
ningen 1 januari 1983 

Dalarna Kopparbergs län: Hela länet 

Gävleborgs län del: Ljusdal del (Hamra förs) 
Norrland 

Gästrikland Gävleborgs län del: Gävle, Hofors, Ockelbo del (Ockelbo 
och Åmots förs) och Sandviken 

Hälsingland Gävleborgs län del: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal del (samt
liga förs utom Hamra förs), Nordanstig, Ockelbo del 
(Lingbo förs), Ovanåker och Söderhamn 

Jämtlands län del: Härjedalen del (Ytterhogdals och 
Ängersjö förs) 

Härjedalen Jämtlands län del: Berg del (Storsjö förs) och Härjedalen 
del (samtliga förs utom Ytterhogdals och Ängersjö förs) 

Jämtland Jämtlands län del: Berg del (samtliga förs utom Storsjö 
förs), Bräcke, Krokom, Ragunda, Strömsund del (samtli
ga förs utom Bodums, Fjällsjö och Tåsjö förs), Åre och Ös
tersund 

Medelpad Västernorrlands län del: Sundsvall, Timrå och Ånge 

Ångermanland Västernorrlands län del: Härnösand, Kramfors, Sollefteå 
och Örnsköldsvik 

Jämtlands län del: Strömsund del (Bodums, Fjällsjö och 
Tåsjö förs) 

Västerbottens län del: Bjurholtn, Nordmaling, Umeå del 
(Hörnefors förs) 

Västerbotten Västerbottens län del: Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, 
Umeå del (samtliga förs utom Hörnefors förs), Vindeln 
och Vännäs 

Norrbotten Norrbottens län del: Boden, Haparanda, Kalix, Luleå, Pa-
jala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå 

Lappland Västerbottens län del: Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina och Åsele 

Norrbottens län del: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, 
Jokkmokk och Kiruna 
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Indelningsändringar 2 januari 1982 - 1 januari 1983 
Changes of administrative subdivisions between Jan. 2, 1982 and Jan. 1,1983 

Bilagan är delad i fyra avdelningar: 

A Ändringar i kommun- eller församlingsindelningen. 

B Överföringar av mindre områden över läns- eller kommungräns 

C Överföringar av mindre områden mellan församlingar i samma kommun 

Avdelning A. Ändringar i kommun- eller församlingsindelningen 

Från 0127 Botkyrka kommun har 012704 Salems församling utbrutits och bildat 
0128 Salems kommun och 012801 Salems församling. 

Från 0187 Vaxholms kommun har 018702 Östra Ryds, 018703 Österåkers, 018704 
Ljusterö samt 018705 Roslagskulla församlingar utbrutits och bildat 0117 Öster
åkers kommun och 011701 Östra Ryds, 011702 Österåkers, 011703 Ljusterö samt 
011704 Roslags-Kulla församlingar. Samtidigt harett område från vardera 011701 
Östra Ryds och 011702 Österåkers församlingar överförts till 018701 Vaxholms 
församling och 0187 Vaxholms kommun. Se avdelning B. 

Inom 1280 Malmö kommun har 128012 Glostorps, 128013 Lockarps församlingar 
uppgått i 128014 Oxie församling. 

Från 1660 Vara kommun har 166016 Malma, 166017 Främmestads, 166018 Bäre
bergs, 166019 Essunga, 166020 Kyrkås, 166021 Fåglums, 166022 Barne-Åsaka 
och 166023 Lekåsa församlingar utbrutits och bildat 1603 Essunga kommun och 
160301 Malma, 160302 Främmestads, 160303 Bärebergs, 160304 Essunga, 160305 
Kyrkås, 160306 Fåglums, 160307 Barne-Åsaka samt 160308 Lekåsa församlingar. 
Samtidigt har två områden överförts från 160304 Essunga församling till 166010 
Södra Kedums församling och 1660 Vara kommun. Se vidare avdelning B. Dess
utom har ett område överförts från 160303 Bärebergs församling till 160302 Främ
mestads församling samt ett område från 160308 Lekåsa församling till 160307 
Barne-Åsaka församling. Se vidare avdelning C. 

Inom 1686 Falköpings kommun har 168619 Falköpings landsförsamling uppgått i 
168601 Falköpings stadsförsamling. 

Från 2417 Norsjö kommun har 241703 Malå församling utbrutits och bildat 2418 
Malå kommun och 241801 Malå församling. 

Från 2460 Vännäs kommun har 246003 Bjurholms församling utbrutits och bildat 
2403 Bjurholms kommun och 240301 Bjurholms församling. 
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Avdelning B. Överföringar av mindre områden över läns- eller kommungräns 

Från 0117 Österåkers kommun och 011701 Östra Ryds församling har ett område 
med 196 personer samt ett område från 011702 Österåkers församling med 903 
personer överförts till 0187 Vaxholms kommun och 018701 Vaxholms församling. 

Från 0509 Ödeshögs kommun och 050907 Trehörna församling har två obebodda 
områden överförts till 0560 Boxholms kommun och 056003 Rinna församling. 

Från 0513 Kinda kommun och 051305 Hycklinge församling har ett obebott områ
de överförts till 0883 Västerviks kommun och 088312 Odensvi församling. 

Från 0560 Boxholms kommun och 056003 Rinna församling har ett obebott områ
de överförts till 0509 Ödeshög och 050907 Trehörna församling. 

Från 0685 Vetlanda kommun och 068518 Skede församling har två obebodda om
råden överförts till 0686 Eksjö kommun och 068608 Mellby församling. 

Från 0763 Tingsryds kommun och 076304 Linneryds församling har ett obebott 
område överförts till 0761 Lessebo kommun och 076101 Ljuders församling. 

Från 1230 Staffanstorps kommun och 123011 Gövslövs församling har ett obebott 
område överförts till 1231 Burlövs kommun och 123101 Burlövs församling. 

Från 1286 Ystads kommun och 128603 Sjörups församling har ett obebott område 
överförts till 1264 Skurups kommun 126408 Katslösa församling. 

Från 1380 Halmstads kommun och 138014 Getinge församling har ett område 
med fem personer överförts till 1382 Falkenbergs kommun och 138204 Asige för
samling. 

Från 1603 Essunga kommun och 160304 Essunga församling har två områden med 
sammanlagt 89 personer överförts till 1660 Vara kommun och 166010 Södra Ke-
dums församling. 

Från 1660 Vara kommun och 166004 Levene församling har ett obebott område 
överförts till 1681 Lidköpings kommun och 168103 Järpås församling. 

Från 1661 Götene kommun och 166117 Forshems församling har fyra obebodda 
områden överförts till 1680 Mariestads kommun och 168010 Lugnas församling. 

Från 1622 Mullsjö kommun och 162201 Utvängstorps församling har ett obebott 
område överförts till 1623 Habo kommun och 162302 Gustav Adolfs församling. 

Från 1680 Mariestads kommun och 168011 Bredsäters församling har ett obebott 
område överförts till 1661 Götene kommun och 166117 Forshems församling. 

Från 1680 Mariestads kommun och 168005 Ekby församling har ett obebott områ
de överförts till 1683 Skövde kommun och 168325 Böja församling. 
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Från 1681 Lidköpings kommun och 168102 Uvereds församling har ett obebott 
område överförts till 1660 Vara kommun och 166006 Hällums församling. 

Från 1682 Skara kommun och 168210 Skånings-Åsaka församling har ett obebott 
område överförts till 1661 Götene kommun och 166109 Ledsjö församling. 

Från 1683 Skövde kommun och 168327 Götlunda församling har ett obebott om
råde överförts till 1662 Tibro kommun och 166202 Ransbergs församling. 

Från 1860 Laxå kommun och 186003 Tiveds församling har ett obebott område 
överförts till 1637 Karlsborgs kommun och 163704 Undenäs församling. 

Från 1881 Kumla kommun och 188103 Ekeby församling har ett obebott område 
överförts till 1861 Hallsbergs kommun och 186104 Sköllersta församling. 

Från 2580 Luleå kommun och 258003 Nederluleå församling har ett obebott om
råde överförts till 2582 Bodens kommun och 258201 Överluleå församling. 

Avdelning C. Överföringar av mindre områden mellan församlingar i samma 
kommun 

Inom 0136 Haninge kommun har ett område med 27 personer överförts från 
013601 Österhaninge församling till 013605 Dalarö församling. 

Inom 0188 Norrtälje kommun har ett område med 218 personer överförts från 
018818 Estuna församling till 018801 Norrtälje församling. 

Inom 0360 Tierps kommun har ett obebott område överförts från 036004 Tegels
mora församling till 036003 Vendels församling. 

Inom 0380 Uppsala kommun har ett obebott område överförts från 038040 Tuna 
församling till 038030 Faringe församling. 

Inom 0382 Östhammars kommun har ett obebott område överförts från 038209 
Alunda församling till 038212 Morkarla församling. 

Inom 0580 Linköpings kommun har överflyttning ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 058005 Kärna församling har ett obebott område överförts till 058006 Ka-
ga församling. 

- Från 058005 Kärna församling har ett obebott område överförts till 058007 Led
bergs församling. 

- Från 058006 Kaga församling har ett obebott område överförts till 058005 Kär
na församling. 
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- Från 058007 Ledbergs församling har ett obebott område överförts till 058005 
Kärna församling. 

Inom 0581 Norrköpings kommun har ett obebott område överförts från 058112 
Kimstads församling till 058109 Kullerstads församling. 

Inom 0582 Söderköpings kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande 
församlingar: 

- Från 058201 S:t Laurentii församling har fem obebodda områden överförts till 
058202 Drothems församling. 

- Från 058202 Drothems församling har ett obebott område överförts till 058201 
S:t Laurentii församling. 

- Från 058203 Skönberga församling har ett obebott område överförts till 058201 
S:t Laurentii församling. 

Inom 0604 Aneby kommun har ett obebott område överförts från 060402 Bredes
tads församling till 060401 Bälaryds församling. 

Inom 0662 Gislaveds kommun har ett obebott område överförts från 066204 An-
derstorps församling till 066201 Gislaveds församling. 

Inom 0662 Gislaveds kommun har ett obebott område överförts från 066209 Vill-
stads församling till 066203 Bosebo församling. 

Inom 0683 Värnamo församling har ett obebott område överförts från 068301 
Värnamo församling till 068313 Fryele församling. 

Inom 0684 Sävsjö kommun har ett obebott område överförts från 068406 Hjälmse-
ryds församling till 068407 Stockaryds församling. 

Inom 0685 Vetlanda kommun har ett obebott område överförts från 068501 Vet
landa församling till 068518 Skede församling. 

Inom 0760 Uppvidinge kommun har ett obebott område överförts från 076004 
Nottebäcks församling till 076001 Åseda församling. 

Inom 0765 Älmhults kommun har ett obebott område överförts från 076504 Sten-
brohults församling till 076501 Älmhults församling. 

Inom 0765 Älmhults kommun har ett obebott område överförts från 076505 Göte-
ryds församling till 076507 Hallaryds församling. 

Inom 0780 Växjö kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 078004 Hornaryds församling har ett obebott område överförts till 078005 
Drevs församling. 
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- Från 078005 Drevs församling har ett obebott område överförts till 078004 Hor-
naryds församling. 

- Från 078018 Öjaby församling har ett obebott område överförts till 078017 
Bergunda församling. 

Inom 0781 Ljungby kommun har ett obebott område överförts från 078107 Kånna 
församling till 078101 Ljungby församling. 

Inom 0781 Ljungby kommun har ett obebott område överförts från 078113 Nöttja 
församling till 078114 Torpa församling. 

Inom 0860 Hultsfreds kommun har ett obebott område överförts från 086003 Må-
lilla församling till 086006 Vena församling. 

Inom 0880 Kalmar kommun har ett obebott område överförts från 088011 Hall
torps församling till 088010 Voxtorps församling. 

Inom 0882 Oskarshamns kommun har ett obebott område överförts från 088271 
Döderhults församling till 088201 Oskarshamns församling. 

Inom 0885 Borgholms kommun har ett område med 275 personer överförts från 
088508 Räpplinge församling till 088501 Borgholms församling. 

Inom 0980 Gotlands kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 098022 Ekeby församling har ett obebott område överförts till 098031 En-
dre församling. 

- Från 098030 Barlingbo församling har ett obebott område överförts till 098035 
Roma församling. 

- Från 098069 Lye församling har ett obebott område överförts till 098073 Stånga 
församling. 

- Från 098078 Alva församling har ett obebott område överförts till 098083 Hab-
lingbo församling. 

- Från 098085 Eke församling har ett obebott område överförts till 098084 Havd-
hems församling. 

Inom 1167 Åstorps kommun har ett område med 515 personer överförts från 
116701 Björnekulla församling till 116702 Västra Broby församling. 

Inom 1181 Simrishamns kommun har ett obebott område överförts från 118102 
Simris församling till 118109 Östra Tommarps församling. 

Inom 1182 Ängelholms kommun har ett obebott område överförts från 118201 
Ängelholms församling till 118203 Höja församling. 
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Inom 1183 Hässleholms kommun har ett obebott område överförts från 118301 
Hässleholms församling till 118303 Stoby församling. 

Inom 1261 Kävlinge kommun har ett obebott område överförts från 126102 Dags
torps församling till 126106 Södervidinge församling. 

Inom 1263 Svedala kommun har ett obebott område överförts från 126306 Ska-
bersjö församling till 126301 Svedala församling. 

Inom 1264 Skurups kommun har ett obebott område överförts från 126401 Sku-
rups församling till 126402 Hassle-Bösarps församling. 

Inom 1283 Helsingborgs kommun har ett område med 140 personer överförts från 
128308 Kropps församling till 128307 Fleninge församling. 

Inom 1284 Höganäs kommun har ett obebott område överförts från 128401 Höga
näs församling till 128402 Väsby församling. 

Inom 1285 Eslövs kommun har ett obebott område överförts från 128504 Trolle
näs församling till 128501 Eslövs församling. 

Inom 1287 Trelleborgs kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande för
samlingar: 

- Från 128701 Trelleborgs församling harett obebott område överförts till 128703 
Västra Tommarps församling. 

- Från 128703 Västra Tommarps församling har ett obebott område överförts till 
128705 Hammarlövs församling. 

- Från 128703 Västra Tommarps församling har ett obebott område överförts till 
128706 Skegrie församling. 

- Från 128704 Vemmerlövs församling har ett obebott område överförts till 
128703 Västra Tommarps församling. 

Inom 1382 Falkenbergs kommun har ett område med 111 personer överförts från 
138201 Falkenbergs församling till 138208 Stafsinge församling. 

Inom 1419 Tjörns kommun har ett obebott område överförts från 141902 Stenkyr
ka församling till 141903 Rönnängs församling. 

Inom 1427 Sotenäs kommun har ett område med 1193 personer överförts från 
142703 Askums församling till 142701 Kungshamns församling. 

Inom 1480 Göteborgs kommun har ett område med 146 personer överförts från 
148024 Tynnereds församling till 148023 Älvsborgs församling. 

Inom 1481 Mölndals kommun har ett obebott område överförts från 148101 Fäss
bergs församling till 148102 Kållereds församling. 
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Inom 1603 Essunga kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 160303 Bärebergs församling har ett obebott område överförts till 160302 
Främmestads församling. 

- Från 160304 Essunga församling har ett obebott område överförts till 160307 
Barne-Åsaka församling. 

- Från 160308 Lekåsa församling har två obebodda områden överförts till 160307 
Barne-Åsaka församling. 

Inom 1660 Vara kommun har överflyttningar av områden ägt rum mellan följande 
församlingar: 

- Från 166009 Naums församling har två obebodda områden överförts till 166010 
Södra Kedums församling. 

- Från 166010 Södra Kedums församling har två obebodda områden överförts till 
166009 Naums församling. 

- Från 166015 Södra Lundby församling har tre obebodda områden överförts till 
166014 Laske-Vedums församling. 

Inom 1661 Götene kommun har ett obebott område överförts från 166116 Fullösa 
församling till 166117 Forshems församling. 

Inom 1663 Töreboda kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande för
samlingar: 

- Från 166301 Töreboda församling har ett obebott område överförts till 166302 
Fredsbergs församling. 

- Från 166301 Töreboda församling har ett obebott område överförts till 166307 
Fägre församling. 

- Från 166312 Halna församling har ett obebott område överförts till 166307 Fa
gre församling. 

Inom 1680 Mariestads kommun har ett obebott område överförts från 168011 
Bredsäters församling till 168010 Lugnås församling. 

Inom 1681 Lidköpings kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande för
samlingar: 

- Från 168105 Råda församling harett obebott område överförts till 168106 Mell-
by församling. 

- Från 168105 Råda församling har två obebodda områden överförts till 168131 
Örslösa församling. 
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- Från 168107 Kållands-Åsaka har ett obebott område överförts till 168106 Metl-
by församling. 

Inom 1683 Skövde kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 168314 Sventorps församling har ett obebott område överförts till 168317 
Värings församling. 

- Från 168317 Värings församling har ett obebott område överförts till 168316 
Locketorps församling. 

- Från 168318 Horns församling har ett obebott område överförts till 168316 
Locketorps församling. 

- Från 168318 Horns församling har ett obebott område överförts till 168317 Vä
rings församling. 

- Från 168320 Frösve församling har ett obebott område överförts till 168316 
Locketorps församling. 

- Från 168321 Säters församling har ett obebott område överförts till 168322 
Bergs församling. 

- Från 168326 Flistads församling har ett obebott område överförts till 168327 
Götlunda församling. 

- Från 168327 Götlunda församling harett obebott område överförts till 168326 
Flistads församling. 

- Från 168327 Götlunda församling har ett obebott område överförts till 168328 
Vads församling. 

- Från 168328 Vads församling har ett obebott område överförts till 168327 Göt
lunda församling. 

Inom 1684 Hjo kommun har två obebodda områden överförts från 168401 Hjo 
stadsförsamling till 168402 Hjo landsförsamling. 

Inom 1685 Tidaholms kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande för
samlingar: 

- Från 168504 Velinga församling har ett obebott område överförts till 168503 
Daretorps församling. 

- Från 168507 Fröjereds församling har ett obebott område överförts till 168506 
Agnetorps församling. 

Inom 1686 Falköpings kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande för
samlingar: 



96 Bilaga 2 

- Från 168627 Vartofta-Åsaka har ett obebott område överförts till 168652 Smula 
församling. 

- Från 168631 Högstena församling har ett obebott område överförts till 168632 
Dala församling. 

- Från 168641 Gudhems församling har ett obebott område överförts till 168644 
Bjurhems församling. 

- Från 168643 Ugglums församling har ett obebott område överförts till 168672 
Östra Tunhems församling. 

- Från 168647 Broddetorps församling har ett obebott område överförts till 
168646 Hornborga församling. 

- Från 168651 Norra Åsarps församling har ett obebott område överförts till 
168650 Solberga församling. 

Inom 1715 Kils kommun har två obebodda områden överförts från 171501 Stora 
Kils församling till 171502 Frykeruds församling. 

Inom 1737 Torsby kommun har ett obebott område överförts från 173708 Dalby 
församling till 173707 Södra Finnskoga församling. 

Inom 1760 Storfors kommun har ett obebott område överförts från 176003 Lung-
sunds församling till 176002 Bjurtjärns församling. 

Inom 1764 Grums kommun har ett obebott område överförts från 176402 Borg
viks församling till 176401 Grums församling. 

Inom 1780 Karlstads kommun har ett obebott område överförts från 178003 Östra 
Fågelviks församling till 178002 Norrstrands församling. 

Inom 1780 Karlstads kommun har två obebodda områden överförts från 178003 
Östra Fågelviks församling till 178004 Våse församling. 

Inom 1781 Kristinehamns kommun har tre obebodda områden överförts från 
178106 Ölme församling till 178101 Kristinehamns församling. 

Inom 1783 Hagfors kommun har fyra områden med sammanlagt 22 personer över
förts från 178302 Ekshärads församling till 178301 Hagfors församling. 

Inom 1880 Örebro kommun har överflyttningar ägt rum mellan följande försam
lingar: 

- Från 188001 Nikolai församling har ett obebott område överförts till 188003 
Längbro församling. 

- Från 188009 Gräve församling har ett obebott område överförts till 188003 
Längbro församling. 
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- Från 188012 Axbergs församling har ett obebott område överförts till 188013 
Hovsta församling. 

- Från 188013 Hovsta församling har två obebodda områden överförts till 188012 
Axbergs församling. 

Inom 1884 Nora kommun har ett obebott område överförts från 188403 Järnboås 
församling till 188404 Nora bergsförsamling. 

Inom 1884 Nora kommun har ett obebott område överförts från 188404 Nora 
bergsförsamling till 188403 Järnboås församling. 

Inom 2260 Ånge kommun har ett obebott område överförts från 226004 Torps för
samling till 226002 Bergsjö församling. 

Inom 2281 Sundsvalls kommun har ett obebott område överförts från 228108 Tu
na församling till 228109 Attmars församling. 

Inom 2282 Kramfors kommun har ett obebott område överförts från 228208 Styr
näs församling till 228206 Ullångers församling. 

Inom 2283 Sollefteå kommun har ett obebott område överförts från 228315 Ram
sele församling till 228308 Ådals-Lidens församling. 

Inom 2284 Örnsköldsviks kommun har ett obebott område överförts från 228407 
Nätra församling till 228408 Själevads församling. 

Inom 2482 Skellefteå kommun har ett obebott område överförts från 248211 Burt
räsks församling till 248203 Bureå församling. 

Utkom från trycket den 10 juni 1983 
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