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Västernorrlands län, flyttningar totalt för åren 2017–2021. 
Källa: SCB, bearbetad statistik av RVN 
 

Inflyttningar  36 932 Utflyttningar 36 297 

 

 

Flyttningar 
övriga län 

Utrikes 
flyttningar 

 

In 9 571 

Ut 2 363 

In 27 361 

Ut 33 934 

 

Sammantaget för åren 2017–2021 fick länet ett totalt flyttningsöverskott1 på 635 invånare, där 
fler män än kvinnor flyttade in än ut från länet, 544 män respektive 91 kvinnor. Gentemot 
utlandet fick länet ett flyttningsöverskott på 7 208 invånare fördelat på 3 856 män och 3 352 
kvinnor. Det var ändå ett stort flyttningsunderskott till övriga län, minus 6 573 invånare, 3 312 
män och 3 261 kvinnor. Fördelat på ålder var det positivt att åldersgrupperna 0–19 och 30–44 
år (i huvudsak bestående av barnfamiljer) svarade för ett flyttningsöverskott, totalt en ökning 
med omkring 2 500 individer, medan ungdomar i åldrarna 20–29 år, där en stor andel flyttar 
för studier, svarade för det största underskottet, närmare 2 000 individer.  
  

 
 
1 Flyttningsöverskottet beräknas som skillnaden mellan antal in- och utflyttningar (inrikes och utrikes). 
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Flyttningsnetto efter ålder och kön i Västernorrlands län 2017–2021 

 

Ser man till den inrikes omflyttningen i förhållande till andra län så har Västernorrland ett 
underskott som under den senaste femårsperioden till stor andel bestått av utrikesfödda som 
tidigare anlänt till länet men som sedan valt att flytta vidare. 

Flyttningsnetto övriga län efter födelseregion, Västernorrlands län 

 

  
  



4 

Ånge kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
2 347

Utflyttningar 
2 301

Flyttningar 
inom länet 

 In 752

Ut 826

Flyttningar 
övriga län 1 020

1 387

Utrikes 
flyttningar 575

88

Perioden 2017–2021 var det något fler som flyttade in än ut från Ånge kommun, totalt 46 fler
personer, fördelat på 41 män och 5 kvinnor, det totala flyttningsöverskottet berodde på 
utlandsflyttningarna, då flyttnettot till såväl inom egna länet som till övriga län var negativt. 
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Sundsvalls kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
 19 585

Utflyttningar 
18 759 

Flyttningar 
inom länet 

5 510

5 080

Flyttningar 
övriga län 11 063

12 635

Utrikes 
flyttningar 3 012

1 044

Under åren 2017–2021 erhöll Sundsvalls kommun ett positivt flyttnetto på totalt 826 personer, 
fördelat på 518 män och 308 kvinnor. Flyttnettot för Sundsvall var positivt till utlandet och 
inom det egna länet men negativt till övriga län i landet. 
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Timrå kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
4 918

Utflyttningar 
4 809

Flyttningar 
inom länet 

3 239

3 151

Flyttningar 
övriga län 1 149

1 539

Utrikes 
flyttningar 530

119

Timrå kommun erhöll under perioden 2017–2021 ett totalt flyttningsöverskott på 109 
personer, fördelat på 83 män och 26 kvinnor. Flyttnettot för kommunen var positivt till 
utlandet och inom det egna länet men negativt till övriga län i landet. 
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Härnösands kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
6 520

Utflyttningar 
6 632

Flyttningar 
inom länet 2 003

2 041

Flyttningar 
övriga län 

3 220

4 332

Utrikes 
flyttningar 

1 297

259

Härnösands kommun hade under perioden 2017–2021 ett totalt flyttningsunderskott på -112 
invånare, därav -77 män och -35 kvinnor. Flyttnettot för kommunen var positivt till utlandet 
men negativt inom det egna länet och till övriga län i landet. 
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Kramfors kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
5 321

Utflyttningar 
5 441

Flyttningar 
inom länet 

1 616

1 886

Flyttningar 
övriga län 

2 461

3 361

Utrikes 
flyttningar 

1 244

194

Kramfors kommun hade under perioden 2017–2021 ett totalt flyttningsunderskott på 
-120 invånare, därav -42 män och -78 kvinnor. Flyttnettot för kommunen var positivt till 
utlandet men negativt inom det egna länet och till övriga län i landet. 
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Sollefteå kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar 
4 455

Utflyttningar 
4 910

Flyttningar 
inom länet 946

1 152

Flyttningar 
övriga län 

2 437

3 603

Utrikes 
flyttningar 

1 072

155

Sollefteå, flyttningsnetto 2017-2021
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Sollefteå kommun hade under perioden 2017–2021 ett totalt flyttningsunderskott på -445 
invånare, därav -231 män och -224 kvinnor. Flyttnettot för kommunen var positivt till 
utlandet men negativt inom det egna länet och till övriga län i landet. 
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Örnsköldsviks kommun - flyttningar 2017–2021. 

Inflyttningar Utflyttningar 
9 017 8 676

Flyttningar 
inom länet 1 165

1 095

Flyttningar 
övriga län 

6 011

7 077

Utrikes 
flyttningar 

1 841

504

Under åren 2017–2021 fick Örnsköldsviks kommun ett positivt flyttnetto på totalt 341 
personer, fördelat på 252 män och 89 kvinnor. Flyttnettot för Örnsköldsvik var positivt till 
utlandet och inom det egna länet men negativt till övriga län i landet. 




