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Ackumulerad befolkningsutveckling i Örebro kommun 2022 och 2023 
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---Flyttnetto 2023 

Folkmängden i Örebro kommun uppgick preliminärt per sista april 2023 till 158 461 personer, varav 

79 844 kvinnor och 78 617 män. Folkmängden ökade, enligt dessa preliminära siffror, med 65 personer 

under april månad. Totalt under innevarande år har befolkningen i Örebro kommun preliminärt ökat 

med 349 personer, vilket är 306 fler än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret 2023 

antar en befolkningstillväxt omkring 1 000 personer. 

Födelsenettot (antalet födda subtraherat med antalet döda) fram till sista mars 2023 har totalt 

bidraget med 101 personer till befolkningstillväxten aktuellt år. Motsvarande siffra för ett år sedan låg 

på 89. Skillnaden mellan åren beror i huvudsak på färre avlidna personer innevarande år. 

Flyttnettot (antalet inflyttade subtraherat med antalet utflyttade) bidrar positivt med totalt 248 

personer aktuellt år fram till 30 april. Motsvarande värde 2022 var negativt om 46 personer. Flyttnettot 

till och med sista april 2023 är högre än motsvarande perioder under åren 2020–2022, men är 

fortfarande betydligt lägre än det var 2019 och närliggande år bakåt. Jämfört med åren före pandemin 

har fler flyttat från kommunen de senare åren, vilket är det som främst bidrar till det jämförelsevis låga 

flyttnettot. 

Källa: Kommunens invånarregister (ett ”levande” register som uppdateras kontinuerligt, även 

retroaktivt). 


