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Ny kommungruppsindelning
Vid redovisning av jämförelsetal, enkäter m m har Kommunförbundet bl a utnyttjat en
indelning av kommunerna i 8 kommungrupper. Vi har nu gjort en ny indelning med
utgångspunkt från ett aktuellare dataunderlag vad gäller folkmängd, tätortsgrad och
näringsstruktur. Samtidigt har vissa förändringar i kriterierna och gruppindelningen gjorts.
Den nya kommungruppsindelningen kommer i fortsättningen att användas i samband med
Kommunförbundets redovisning av jämförelsetal m m och ersätter därmed den tidigare
använda indelningen.
Den nya kommungruppsindelningen framgår av bifogade sammanställning. En mer
detaljerad beskrivning av kommungruppsindelningen finns redovisad i en särskild PM som
kan beställas från Kommunförbundet, Inga Fridström, tel 08-7724573.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Finanssektionen
Karin Rudebeck
Lennart Tingvall

BILAGA
Ny kommungruppsindelning
Kommungruppsindelningen utgår från följande variabler: folkmängd, läge, tätortsgrad,
inv/km2 och näringsstruktur. Uppgifterna om folkmängd, tätortsgrad och näringsstruktur
är hämtade från 1990 års Folk- och bostadsräkning (FoB90).
ANVÄNDA KRITERIER
Storstad: Kommun med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.
Förortskommun: Förortskommun till Storstad med utpendling över 50 % av
förvärvsarbetande eller över 25 % utpendling till Storstad.
Större stad: Kommun med tätortsgrad över 70 %, med minst 50 000 invånare samt med
mindre än 40 % sysselsatta inom industri.
Medelstor stad: Kommun med tätortsgrad över 70 %, med mellan 20 000 och 50 000 invånare
samt med mindra än 40 % sysselsatta inom industri.
Industrikommun: Kommun med mer än 40 % sysselsatta inom industri och som ej är
Glesbygdskommun.

Landsbygdskommun: Kommun med tätortsgrad under 70 %, med mer än 8,7 % sysselsatta
inom jord- och skogsbruk och som ej är Glesbygdskommun.
Glesbygdskommun: Kommun med mindre än 5 inv/km2 och mindre än 20 000 invånare.
Övrig större kommun: Övriga kommuner med mellan 15 000 och 50 000 invånare.
Övrig mindre kommun: Övriga kommuner med mindre än 15 000 invånare.
De enskilda kommunernas grupptillhörighet framgår av sammanställningen på nästa sida.

