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Minnesanteckningar från prognosgruppens möte i Huddinge 2013-02-14 
 
Tid: Torsdagen den 14 februari, kl 10:30 – cirka 15:30 
Plats: Huddinge, Kommunalvägen 28 
 
TYKO 
Åke Nilsson, Demografikonsulten, pratade om potentiella förbättringar av prognosunderlag. 
Åke lyfter de brister som finns i TYKO då man arbetar med speciella områden så som till 
exempel skärgårdskommuner. Han lyfter även vissa variabler som vore bra att få med i 
TYKO-materialet istället för att var och en ska behöva räkna själva. Till exempel inflyttade 
som andel av folkmängden. Det vore även intressant att kunna se befolkningsutvecklingen i 
nyproduktion för riket. 
 
ÖP 
Joel Edding, samhällsplanerare Huddinge kommun, presenterade arbetet med nya 
översiktsplanen. Han berättade vad en översiktsplan är och förklarade att den visar 
kommunens långsiktiga vilja med hur mark- och vattenanvändningen ska utvecklas. Den är 
vägledande för den efterföljande planeringen där detaljplanerna är det juridiskt bindande. 
 
Joel berättade om översiktsplanens övergripande mål, det vill säga 1) fler arbetsplatser inom 
tillväxtbranscher samt levande stadsmiljöer, 2) ett grönt och hållbart Huddinge med en 
ansvarsfull samhällsutveckling, 3) Huddinge växer och sammanhållningen ökar genom att 
kommunens olika delar binds samman och levandegörs, 4) de regionala infrastrukturprojekten 
genomförs och inom kommunen prioriteras gång-, cykel och kollektivtrafik. 
 
Huddinge kommun förväntas att växa i takt med länet vilket innebär en fortsatt stor 
befolkningsökning. I Huddinge finns det totalt sett en ganska jämn fördelning av olika 
boendeformer men nedbrutet på mindre områden är fördelningen väldigt ojämn. I 
översiktsplanen tas hänsyn till det och riktlinjer kring hur bebyggelsen ska förtätas (då en 
jämn fördelning anses bra) finns framtagna. 
 
Dödlighet 
Örjan Hemström, Prognosinstitutet SCB, berättade om dödlighetens del i nationella 
befolkningsprognosen. Örjan börjar med att presentera befolkningsprognosen som är gjord 
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fram till 2060, enligt den fortsätter befolkningen att öka, det gäller alla åldersklasser. Andelen 
i åldern 20-64 kommer dock att minska. Sen berättar han om antaganden om framtidens 
dödlighet och överlevnad. Det är även viktigt att hantera olika dödlighetstrender för kvinnor 
och män. Det är främst rökningsrelaterade dödsorsaker som uppvisar större 
dödlighetsnedgång för män än för kvinnor, samma utveckling har observerats i flera andra 
länder. Sverige är dock unikt på det sättet att kvinnor röker i högre utsträckning än män. 
Nuvarande förändringar i kvinnors och mäns rökning antas stabiliseras från 2040-talet, 
därefter förväntas dödlighetsnedgången bli lika för kvinnor och män. Örjan pratar även om 
hur säker prognosen är och visar olika prognosantaganden samt hur SCB:s prognos skiljer sig 
från Eurostats. 
 
Huddingestatistik 
Frida presenterade den befolkningsundersökningen som genomfördes i Huddinge kommun 
våren 2012. Befolkningsundersökningen visar att kommunens invånare överlag trivs i sitt 
bostadsområde. Det finns dock stora skillnader mellan kommundelsområdena vad gäller till 
exempel upplevd hälsa, trygghet, tillit och trivsel. Det finns även skillnader mellan könen 
inom flera områden. Nedskräpning upplevs som ett stort problem i hela kommunen och är 
något som bör tas på allvar då det är en faktor som påverkar bland annat tryggheten.  Nästan 
hälften av invånarna som svarat på enkäten använder parker och grönområden varje dag eller 
några gånger i veckan och ett problem som lyfts fram är minskande grönområden. 
Undersökningen visar även att tillgången på vissa boendeformer inte stämmer överens med 
efterfrågan i flera områden. Skillnaden i återstående medellivslängd förväntas minska mellan 
könen fram till år 2060. 

 
Övriga frågor 
Gruppen bestämde att Eva Glantz från Aditro ska bjudas in till nästa möte för att diskutera 
både prognosunderlag och Demos. Det bestämdes även att gruppen ska fortsätta diskutera 
eventuella förbättringar av TYKO på nästa möte. 
 
Jeanette Bandel lämnar gruppen då hon snart går i pension och då Christian Skarman numera 
representerar Sweco. 
 
Frida Hägglund (sammankallande) deltog för sista gången på mötet i Huddinge. Som ny 
sammankallande valdes på mötet Andreas Zeidlitz från Jönköping. 
 
Ny i gruppen är Peter Wikman som tagit över som statistikansvarig i Huddinge kommun. 
 
Nästa möte 
11 juni 2013 hos SCB, Örebro 
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