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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed statistik över folkmängden 31 
december 1986 för län, landstingsområden, landskap, kommuner och församlingar 
fördelade på kön. 

I Folkmängd 31 dec 1986 del 3 (SOS) publiceras uppgifter om fördelning efter 
kön, ålder, civilstånd och medborgarskap för kommuner, län, A-regioner och 
hela riket. För hela riket och länen finns även uppgifter om utrikes födda m m. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Ingrid Mclin. 

Stockholm i mars 1987 

STEN JOHANSSON 

Curt Nilsson 
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Summary 

In Statistical Report Be 12SM8601 first estimates were given of the total size of the 
population in counties and communes at the end of 1986. Final data for the popula
tion in counties and communes have earlier been given in Statistical Report Be 
11 SM 8701. 

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 Tax Authorites. 

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 percent of those with a Nordic citizenship and 1,9 percent 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. Befolkitingsslalistik (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. 
I860, 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 
the figures for 1865. 1875 and 1885 in the 1890 issue. 
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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 I and 
from 1980 in Part 1-2. 
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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 länsskattemyn
digheternas personregister. RTB förnyas successivt med 
inkomna förändringsrapporter (aviseringar), som t ex födelser, 
dödsfall och flyttningar, i form av magnetband från länsskatte
myndigheterna via riksskatteverket. Länsskattemyndig
heterna 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 fr o m årsskiftet 1973/74 pä RTB. 

2 Definitioner och innehåll 
Folkmängdsstatistiken avser förhållandena den 31 decem
ber 1986 enligt den indelning i administrativa områden som 
gäller från den 1 januari 1987. I de tabeller som innehåller 
uppgifter även för andra år än för 1986 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 samman jämkats så att ett 
statistikband framställs ur RTB vecka 04 året efter redovis
ningsåret. Vid länsskattcmyndigheterna sker uppdateringar 
av personregistret en gång per vecka. Den uppdatering som 
görs i vecka 04 inväntas. Statistikbandet uppdateras under 
veckorna 01-04 endast med de aviseringar som avser händel
ser under redovisningsåret. Födelser, dödsfall och civilstånds-
ändringar som rapporteras under veckorna 01-04 1987 och 
avser händelser under 1986 ingår i uppdateringen, medan de 
händelser som avser 1987 selekterats bort. I aviseringarna 
om flyttningar saknas uppgift om tidpunkten för händelsen. 
Registreringsveckan vid länsskattemyndigheten 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 registrerats senast vid länsskattemyndigheternas sista 
uppdatering vecka 51 är 1986. 

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 SID A-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 ejler 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 1986 samt total
siffran vid årets slut för 1985 och 1984. De personer som är 
kyrkobokförda i icke-territoriella församlingar redovisas i 

den geografiska församling där de bor. Folkökningen ges för 
1986 och 1985 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 1986. 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, 
ålder, civilstånd och medborgarskap för kommuner, A-
regioner, 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 
länen. Flyttningsstatistik publiceras i Befolkningsföränd
ringar (SOS) del 2. 

Förutom de tabeller som publiceras i SOS-serien produce
ras i DEMOPAK-systemet1 ett antal folkmängdstabeller 
som i råtabellform tillställs länsskattemyndigheter, landsting 
och kommuner. Fr o m årsskiftet 1974/75 finns även försam
lingarnas folkmängd åldersfördelad i råtabellform. Folk
mängdsutvecklingen i län, kommuner och församlingar pro
duceras kvartalsvis och sänds i råtabellform till ovan angivna 
användare. Samtliga råtabeller finns tillgängliga vid SCBs 
enhet för befolkningsstatistik i Örebro. Fr o m 1983 upphör 
publiceringen av de kvartalsvisa folkmängderna och befolk
ningsförändringar i statistiska meddelanden. Motsvarande 
tabeller kan dock erhållas från enheten för befolkningsstati
stik i Örebro. 

6 Kvalitet 
Kvaliteten i folkmängsstatistiken 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 redo
visas 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. Förde 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 tidsskillnaden torde vara mindre. Utvandrare 
förorsakar övertäckning i registret eftersom utflyttningen inte 
alltid anmäls. 

I samband med massutsändningar av brev som skatt
sedlar, 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 bosättning
en - kyrkobokföringen på viss ort och fastighet - överens
stämmer med den faktiska bosättningen. Resultaten av ut
redningarna i samband med utsändningen av blanketter till 
1975 och 1980 års folk- och bostadsräkning framgår av 
följande tablåer. 

Tablå 1 Antal ändringar av kyrkobokföringsförhållan
den 1980 länsvis 

Tablå 2 Resultat av ändringar av kyrkobokföringsför
hållanden 1975 och 1980 

7 Bilagor 

Omfattning av landskap 
I bilaga 1 redovisas omfattningen av landskap med de län 
och kommuner samt delar därav som ingår enligt indelningen 1 
januari 1987. Landskapsgränsernas exakta läge framgår av 
Röda kartan (översiktskartan i skala 1:250 000) under utgiv
ning av statens Lantmäteriverk. 

I de fall församlingar är belägna i två landskap redovisas i 
statistiken folkmängd för hela församlingen endast på det 
landskap som har de flesta innevånarna. 

Indelningsändringar 2 januari 1986 - 1 januari 1987 
Bilaga 2 är indelad i tre avdelningar: 
A Ändringar i församlingsindelningen 
B Överföring av mindre områden över läns eller kom
mungräns 
C Överföring av mindre områden mellan församlingar i 
samma kommun. 

I avdelning A redovisas de församlingar som upphört och i 
vilka församlingar de har uppgått. 

Från och med 1983 års Folkmängdspublikation del 1 - 2 
redovisas i avdelning B och C enbart de bebodda områden 
som överförts över läns- eller kommungräns respektive mel
lan församlingar i samma kommun. 

En fullständig förteckning över alla områden (bebodda 
och obebodda) som överförts enligt avdelning B och C ovan 
finns utgiven av SCBs planerings- och samordningsavdel
ning 115 81 Stockholm. Förteckningen benämns "INDEL
NINGSÄNDRINGAR Grupplista 1986: 13." 

8 Tidigare publicerad statistik 
De äldsta publicerade uppgifterna om folkmängden i kom
muner och församlingar finns i serien Bidrag till Sveriges 
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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 
båda fallen utan församlingsuppdelning. 

För perioden 1910-1961 finns årliga uppgifter i publikatio
nen 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 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 Be 12 SM 8601 och de definitiva i Be 11 SM 8701. 
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Tabell 1 Kommunernas och församlingarnas folkmängd 31 december 1984, 1985 och 1986 enligt indelningen 1 januari 1987 
Population of communes and parishes Dec. 31, 1984, 1985 and 1986 according to the administrative subdivision 
Jan. 1, 1987 
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Tabell 2 Folkmängd i kommuner där personer kan vara kyrkobokförda i icke territoriella församlingar, kommunvis och 
församlingsvis, 31 december 1986 enligt indelningen 1 januari 1987 
Population of communes where persons can be registered in non-territorial parishes by commune and parish 
Dec. 31, 1986 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1987 
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Tabell 3 Kommunerna i storleksordning efter antal invånare 31 december 1986 enligt indelningen 1 januari 1987 
Communes by size of population Dec. 31, 1986 according to the administrative subdivision Jan. 1, 1987 
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Tabell 4 Storstadsområdenas folkmängd 31 december 1985 och 1986 enligt indelningen 1 januari 1987 

Population in the three biggest towns with suburbs Dec. 31, 1985 and 1986 according to the administrative 

subdivision Jan. 1, 1987 

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 GORANS 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 1985 och 1986 samt medelfolkmängden 1986 enligt indelningen 1 januari 1987 
Population by county Dec. 31, 1985 and 1986 and the mean population 1986, according to the administrative 
subdivision Jan. 1, 1987 

Tabell 6 Landstingens folkmängd 31 december 1985 och 1986 
Population by county council districts, Dec. 31, 1985 and Dec. 31, 1986 

1) OMFATTAR LÄNET UTOM MALMD. 
2) OMFATTAR LÄNET UTOM GÖTEBORG. 
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Tabell 7 Landskapens fokmängd 31 december 1985 och 1986 
Population of provinces Dec. 31, 1985 and Dec. 31, 1986 



Bilagor 



84 Bilaga 1 

Omfattningen av landskapen 

Götaland 

Skåne 

Blekinge 

Halland 

Småland 

Öland 

Gotland 

Östergötland 

Kristianstads län del: Hela länet utom Båstad del (Östra 
Karups förs) 

Malmöhus län: Hela länet 

Blekinge län: Hela länet 

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 del av Torups 
förs) och Varberg del (Grimmareds, Gunnarsjö, Karl Gus
tavs och Kungsäters förs) 

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

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, Södra Unnarryds förs och del av Torups förs) 

Kalmar län del: Borgholm och Mörbylånga 

Gotlands län: Hela länet 

Östergötlands län del: Hela länet utom Norrköping del 
(Kvarsebo förs), Valdemarsvik del (Tryserums och Östra 
Eds förs) och Åtvidaberg del (Gärdserums och Hannäs 
förs), Finspång del (del av Regna förs) 

Örebro län del: Askersund del (del av Hammars förs) 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel
ningen 1 januari 1987 



85 Bilaga 1 

Västergötland 

Dalsland 

Bohuslän 

Svealand 

Södermanland 

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

Göteborgs och Bohus lån del: Göteborg del (samtliga förs 
utom Backa, Rödbo, Säve och Torslanda förs, samt del av 
Brämaregårdens, del av Biskopsgårdens, del av Björlanda 
och del av Lundby förs), Härryda, Mölndal del (Kåilereds, 
Fässbergs och Stensjöns förs) och Partille 

Älvsborgs län del: Ale, Alingsås, Borås, Herrljunga, 
Lerum, 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 Ti veds förs) 

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

Värmlands lån del: Säffle del (Dalboredden, del av Svan
skogs förs) 
Älvsborgs län del: Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mel-
lerud, Vänersborg del (Brålanda, Frändefors, Gestads och 
Sundals-Ryrs förs) och Åmål 

Göteborgs och Bohus län del: Göteborg del (del av Brämare
gårdens, del av Biskopsgårdens, del av Björlanda och del 
av Lundby förs, samt Backa, Rödbo, Säve och Torslanda 
förs), Kungälv, Lysekil, Munkedal del (samtliga förs utom 
Valbo-Ryrs förs), Orust, Sotenäs, Stenungsund, Ström
stad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och öckerö 

Älvsborgs län del: Lilla Edet del (Hjärtums och Väster-
landa förs) 

Stockholms län del: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka 
del (Nacka och Saltsjöbadens förs), Nynäshamn, Stock
holm del (Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägerstens, 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel
ningen 1 januari 1987 



86 Bilaga 1 

(forts) 

Uppland 

Västmanland 

Högalids, Katarina, Maria Magdalena, Skarpnäcks, Skär
holmens, Sofia och Vantörs förs) Salem, Södertälje, Tyre
sö och Värmdö del (Nämndö förs) 

Södermanlands län: Hela länet utom Strängnäs del (del av 
Aspö) 

Östergötlands län del: Norrköping del (Kvarsebo förs) 

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

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 

Gävleborgs län, del: Gävle del (del av Hedesunda förs) 

Södermanlands län, del: Strängnäs del (del av Aspö) 

Västmanlands län del: Heby del (samtliga förs utom del av 
Enåkers förs, och utom fyra delar av Nora förs) och Sala 
del (Norrby och Tärna förs) 

Örebro län del: Hällefors, Lindesberg del; (samtl förs utom 
del av Ramsbergs förs och del av Fellingsbro förs), Ljus-
narsberg, Nora och Örebro del (Ervalla förs, del av Kil förs 
och del av Tysslinge förs) 

Kopparbergs län del: Ludvika del (del av Grängesbergs 
förs) 

Västmanlands län del: Arboga del (samtliga förs utom Göt-
lunda förs), Fagersta del (samtliga förs utom del av Västan-
fors förs), Hallstahammar, Kungsör del (Björskogs och 
Kungs-Barkarö förs). Köping, Norberg, Sala del (samtliga 
förs utom Norrby och Tärna förs), Skinnskatteberg, Sura
hammar, Västerås och Heby del (del av Enåkers förs) 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel-
nineen 1 januari 1987 
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Närke 

Värmland 

Dalarna 

Norrland 

Gästrikland 

Hälsingland 

Örebro län del: Askersund del (samtliga förs utom del av 
Hammars förs), Degerfors del (del av Nysunds förs och del 
av Degerfors förs), Hallsberg, Kumla, Laxå del (Ramun-
deboda och Skagershults förs) och Örebro del (samtliga 
förs utom Ervalla förs, del av Tysslinge och del av Kils 
förs), Karlskoga del (del av Karlskoga förs), Lindesberg 
del (del av Fellingsbro förs). 

Västmanlands län del: Arboga del (Götlunda förs) 

Östergötlands län del: Finspång del (del av Regna förs) 

Skaraborgs län del: Gullspång del (Södra Råda förs) 

Värmlands län: Hela länet utom Säffle del (Dalboredden, 
del av Svanskogs förs) och Filipstad del (del av Rämmens 
förs) 

Örebro län del: Degerfors del (större delen av Degerfors 
förs och del av Nysunds förs) och Karlskoga del (del av 
Karlskoga förs) 

Jämtlands län del: Härjedalen del, (del av Lillhärdals förs) 

Värmlands län del: Filipstad del (del av Rämmens förs) 

Kopparbergs län: Hela länet utom Ludvika del (del av 
Grängesbergs förs) Älvdalen del (del av Älvdalens förs och 
del av Idre förs) 

Örebro län del: Lindesberg del (del av Ramsbergs förs) 

Gävleborgs län del: Ljusdal del (Hamra förs) 

Västmanlands län del: Fagersta del (del av Västanfors förs) 

Gävleborgs län del: Gävle del (samtliga förs utom del av 
Hedesunda förs), Hofors, Ockelbo del (Ockelbo och 
Åmots förs) och Sandviken 

Västmanlands län del: Heby del (fyra delar av Nora förs) 

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

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel
ningen 1 januari 1987 
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Härjedalen 

Jämtland 

Medelpad 

Ångermanland 

Västernorrlands län del: Sundsvall del (del av Attmar förs) 

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

Jämtlands län del: Berg del (del av Storsjö förs, del av 
Klövsjö förs, del av Rätans förs och del av Åsarne förs), 
Härjedalen del (samtliga förs utom Ytterhogdals förs, 
Ängersjö förs, del av Lillhärdals förs och del av Vemdalens 
förs) 

Kopparbergs län del: Älvdalen del (del av Älvdalens förs 
och del av Idre förs) 

Jämtlands län del: Berg del (samtliga förs utom del av Stor
sjö förs, del av Rätans förs, del av Klövsjö förs och del av 
Åsarne förs), Bräcke, Krokom, Ragunda del (samtliga förs 
utom del av Ragunda förs, två omr. del av Fors förs och del 
av Borgvattnets förs), Strömsund del (samtliga förs utom 
Bodums förs, Fjällsjö förs, del av Tåsjö förs och del av 
Ströms förs), Åre, Östersund och Härjedalen del (del av 
Vemdalens förs) 

Västernorrlands län del: Ange del (del av Haverö förs) 

Västerbottens län del: Dorotea del (del av Risbäcks förs) 

Jämtlands län del: Ragunda del (del av Fors förs) 

Västernorrlands län del: Sundsvall del (samtliga förs utom 
del av Attmars förs), Timrå del (samtliga förs utom del av 
Ljustorps förs), Ange del (samtliga förs utom del av Have
rö förs) och Härnösand del (del av Viksjö förs) 

Västernorrlands län del: Härnösand del (samtliga förs 
utom del av Viksjö förs), Kramfors, Sollefteå, Örnsköld
svik och Timrå del (del av Ljustorps förs) 

Jämtlands län del: Strömsund del (Bodums förs, Fjällsjö 
förs, del av Ströms förs och del av Tåsjö förs), Ragunda del 
(del av Ragunda förs, två omr, och del av Borgvattnets 
förs) 

Västerbottens län del: Bjurholm del (del av Bjurholms 
förs), Umeå del (del av Hörnefors förs), Dorotea del (del 
av Dorotea förs), Vännäs del (del av Vännäsbygdens kbfd) 
och Nordmarling del (Nordmalings förs utom del av Nord-
malings kbfd) 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel
ningen 1 ianuari 1987 
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Västerbotten1 

Norrbotten 

Lappland 

Västerbottens län del: Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, 
Umeå del (samtliga förs utom del av Hörnefors förs), 
Vindeln, Vännäs del (Vännäs förs utom del av Vännäs
bygdens kbfd), Lycksele del (tre delar av örträsks förs), 
Nordmaling del (del av Nordmalings kbfd) och Bjurholm 
del (del av Bjurholms förs) 

Norrbottens /andel: Boden del (samtliga förs utom del 
av Edefors förs), Haparanda, Kalix, Luleå, Pajala del 
(samtliga förs utom del av Junosuando förs), Piteå, 
Älvsbyn, Överkalix del (samtliga förs utom del av 
överkalix förs), Övertorneå, Gällivare del (del avHak-
kas förs) och Kiruna del (två del av Vittangi förs) 

Västerbottens län del: Lycksele del (samtliga förs utom 
tre delar av Örträsks förs), Mala, Sorsele, Storuman, 
Vilhelmina, Åsele och Dorotea del (samtliga förs utom 
del av Dorotea förs och del av Risbäcks förs) 

Jämtlands län del: Strömsund del (del av Tåsjö förs) 

Norrbottens län del: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare 
del (samtliga förs utom del av Hakkas förs), Jokkmokk, 
Kiruna del (samtliga förs utom två del av Vittangi förs), 
Boden del (del av Edefors förs), överkalix del (del av 
överkalix förs), Pajala del (del av Junosuando förs) 

1) Landskapet Västerbotten har här fördelats i det egentliga Västerbotten och Norrbotten, i 
enlighet med vedertaget bruk. 

Landskap Ingående kommuner och delar därav samt län enligt indel
ningen 1 januari 1987 
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Indelningsändringar 2 januari 1986 - 1 januari 1987 
Changes of administrative subdivisions between Jan. 2, 1986 and Jan. 1, 1987 

Bilagan är delad i tre avdelningar: 

A Ändringar i församlingsindelningen. 

B överföringar av mindre områden över läns- eller kommungräns 

C överföringar av mindre områden mellan församlingar i samma kommun 

Avdelning A. Ändringar i församlingsindelningen 

Inom 2034 Orsa kommun har Orsa församling kodändrats till 203402 Orsa försam
ling i samband med att församlingens indelning i Orsa utom Skattunge och Skattunge 
f.d. kapellag kyrkobokföringsdistrikt upphört. 

Inom 2460 Vännäs kommun har Vännäs församling kodändrats till 246001 Vännäs 
församling i samband med att församlingens indelning i Vännäs centralorts och 
Vännäsbygdens kyrkobokföringsdistrikt har upphört. 

Avdelning B. Överföring av mindre områden över läns- eller kommungräns 

Inom Gävleborgs län har ett område med 3 personer överförts från 2183 Bollnäs 
kommun, 218308 Undersviks församling till Ljusdals kommun, 216107 Järvsö 
församling 

Avdelning C. Överföring av mindre områden mellan församlingar i samma kom
mun 

Inom 0380 Uppsala kommun har ett område med 4 personer överförts från 038022 
Skuttunge församling till 038021 Bälinge församling. 

Inom 0382 Östhammar kommun har ett område med 15 personer överförts från 
038209 Alunda församling till 038210 Ekeby församling. 

Inom 0482 Flens kommun har ett område med 1 person överförts frän 048207 
Mellösa församling till 048203 Helgesta församling. 

Inom 2305 Bräcke kommun har ett område med 1 person överförts från 230506 
Revsunds församling till 230505 Sundsjö församling. 

Utkom från trycket den 27 mars 1987 
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