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Minnesanteckningar prognosgruppens möte i Göteborg 2015-10-14 
 

Tid: Onsdag den 14 oktober, cirka 09.45 – strax efter  16.00 

Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg. Lokal Nordsjön. 

 

Statistikverksamheten och prognoserna i VG-regionen 
Inom VG-regionen tillhör Karin enheten samhällsanalys där det arbetar 12 personer. Västra 

Götaland består av 49 kommuner och totalt 1,6 miljoner invånare. Regionhuvudstad är 

Vänersborg. Invånarantalet förväntas öka med 240 000 till 2030.  

 

VG-regionen tar fram en befolkningsprognos en gång om året. Det sker i juni. Prognosen tas 

fram för alla 49 kommuner i Västra Götaland plus Kungsbacka och Varberg. Prognosen 

sträcker sig på totalnivån till 2030 och för kommunerna till 2025. 

 

Prognosen tas fram med hjälp av programmet Demostat som är utvecklat i SAS. I prognosen 

anger de att fruktsamhetsutvecklingen följer SCB:s bedömning utifrån kommunernas nivå, 

medan dödlighetsutvecklingen inte är kommunspecifik. 

 

Flyttnetto beräknas per analysregion som det finns nio av. Medelvärde för de senaste årens 

inrikes in/utflyttning används. Sedan appliceras historisk andel av utrikes in/utflyttning på 

SCB:s prognos för in- och utvandring. 

 

Bostadsbestånd, byggande och utglesningstal används för fördelning av flyttnettot inom 

analysregionen. Här används historiskt bostadsbestånd per kommun och utglesningstal per 

kommun. 

 

Användningsområden för prognosen är bl.a. allmän info om demografisk utveckling, används 

som underlag till Götalandsbanan, framtidens hälso- och sjukvård, arbetsmarknads- och 

sysselsättningsprognos samt kommuner, ekonomer etc. Prognosen används inte som 

resursfördelning inom organisationen. 

 

Bostadsplanering med befolkningsprognoser som underlag 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län berättar om hur de arbetar med bostadsplanering i 

samarbete med kommunerna. 

 

Ett av länsstyrelsens uppdrag är att ta fram en årlig bostadsmarknadsanalys, vilket görs i 

samtliga län och varje år. I övrigt ska de ge råd, information och underlag för kommunernas 
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planering av bostadsförsörjning, regional bedömning av kommunernas behov av nya bostäder 

samt att sammanställa antal nya bostäder de senaste fem åren. I år har de räknat fram behov 

av nya bostäder utifrån VG-regionens befolkningsprognoser. 

 

Selection and migration-Comparative studies of movement in conditional 
reminiscent of natural experiment 
Debora Birgier, som är gästforskare i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, 

presenterar projektet “Selection and migration”. Hon presenterar preliminära resultat från en 

av delstudierna i projektet som handlar om “Host-country contexts, self-selection patterns, 

and economic assimilation of immigrants from Argentina and Chile to the US, Sweden and 

Israel, 1973–1985”.  

 

Inom projektet har de även börjat med en studie kring hur ”Hela Sverige”-policyn fungerande 

under 1990-talet. Policyns syfte var att asylsökande skulle fördelas till hela Sverige.  

 
Nytt från SCB 
Rikard informerar om senaste nytt från SCB med koppling till befolkningsstatistik och 

prognosunderlag. 

 

Distriktindelningar är på gång. Det kommer att börja gälla från årsskiftet och då folkbokförs 

nyfödda på kommun i stället för på församling. 

 

SCB:s prognosinstitut har släppt en ny rapport om flytten hemifrån. 

 

Hushållskvoter är på gång. Ska finnas från 2015. 

 

Rickard har kollat kring intervaller för att göra prognoser. Om det t.ex. är bättre med 1-

årsmedelvärde än 5-årsmedelvärde kring in- och utflyttning? Detta är något han kan prata mer 

om vid ett kommande möte. 

 

Temadag om befolkningsprognoser 
Vi diskuterar upplägg för kommande temadag under 2016. Beslutas om att den ska ske under 

maj månad nästa år. Andreas hör med SKL kring passande datum. 

 

Ett flertal alternativ inför dagen diskuteras. Fortsatta diskussioner vid nästa möte. 

 
Övriga frågor 
Diskussion om Skatteverkets registerrensning av tillfälliga uppehållstillstånd. Förslag om att 

vi fördjupar oss i RTB:s kvalitet vid nästa möte genom att Skatteverket och/eller 

registerenheten på SCB bjuds in.  

 

Nästa möte blir tisdag den 19 januari 2016 i Huddinge. 

 

Vid minnesanteckningarna 

Andreas 
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