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Personalprognoser 
Frida Saarinen och Eva Carlström (Sweco) berättar om personalprognoser. Sweco tog för ett 

par år sedan över SKL:s modell för att göra personalprognoser för kommuner. I prognosen får 

man fram personalbehov, rekryteringsbehov och antal avgångar. Stockholms stads personal-

behovsprognos redovisas. 

 

Elevantalsprognoser 
Silke Tindrebäck (Sweco) redogör för de elevprognoser och studier av elevpendling som de 

arbetar med. Elevantalsprognos behövs då elever inte är lika med antal barn med anledning av 

att elever pendlar i och med fritt val. I Stockholms stads elevantalsprognos utgår de från 

basområden och hur pendlingen ser ut därifrån. Generellt gör de inte några antaganden om 

förändring av pendling eller andel i friskolor för prognosperioden. I prognosen har de börjat ta 

hänsyn till nyproduktion. 

 

Generationsväxling 
Christian Skarman visar utvecklingen i Vällingby sedan tillkomsten på 1950-talet fram till 

idag. Antalet invånare var som allra störst i början av perioden. Generationsväxlingen kom 

först efter cirka 35 år. 

 

Dödsorsaker i Jönköpings kommun 
Andreas Zeidlitz redogör för en rapport som de håller på ta fram om dödsorsaker i Jönköpings 

kommun. I rapporten har de följt förändringen av antalet döda från kommunens bildande 1971 

till 2012. Rapporten bygger i huvudsak på data från Socialstyrelsen om dödsorsaker. I studien 

konstateras att Jönköping inte avviker nämnvärt från riket då det gäller dödsorsaker. Det 

konstateras även att antalet döda kan variera ganska kraftigt mellan åren, men att det är svårt 

att hitta några tydliga orsaker till variationerna. 

 

 

 

 

http://www.ksp.se/


  2013-11-17 
Prognosgruppen 
www.ksp.se 
 
 
 

Diskussion om prognoshorisonter 
Det är vanligast att prognoshorisonten i kommunprognoser är tio år och i delområdes-

prognoser fem år. På riksnivå görs prognoser med längre horisont. För vissa ändamål kan det 

även i kommunerna vara motiverat att göra prognoser på längre sikt. 

 

Diskussion om osäkerhet i prognoserna. Det är viktigt med transperens och att man kan 

redovisa det man har gjort (t.ex. antagande om bostadsbyggande). 

 

Övriga frågor 
Efter förra mötets diskussioner om prognosunderlag har SCB inför kommande år tagit fram en 

ny tykotabell. Anders skickar ut ett förslag på hur den kommer att se ut. Övriga tabeller som 

diskuterades vid förra mötet finns med i SCB:s ”utvecklingslista” för nästa år. 

 

Beslut om att lägga ut ”Tyko – underlag för befolkningsprognoser” på prognosgruppens 

webbplats då den sedan tidigare inte finns i digital form.  

 

Diskussion om nya medlemmar, temadag och studieresa. Ny temadag tidigast 2015. Frågan 

om studieresa diskuteras vidare vid nästa möte. 

 

Nästa möte 
Göteborg onsdag den 5 februari 2014.  

 

Vid anteckningarna 

Andreas 

http://www.ksp.se/

