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Närvarande: 

Andreas Zeidlitz, Jönköpings kommun 

Charlotte Lundberg, Norrköpings kommun 

Erik Broman, Malmö stad 

Eva Berggren, Botkyrka kommun 

Lutz Ewert, Göteborgs stad  

Karin Althoff, Västra Götalandsregionen 

(via telefon, del av mötet) 

Peter Wikman, Huddinge kommun 

Simon Sköld, Region Skåne 

Rikard Gard, SCB 

Sofia Papanikolaou, Linköpings kommun 

 

Inbjudna: 

Gunnar Andersson, professor i demografi 

vid Stockholms universitet 

Joakim Elgestad, Systemutvecklare 

Huddinge kommun 

Magnus Forslund, Västerås stad, 

styrelserepresentant 

 

    

Minnesanteckningar prognosgruppens möte i Huddinge 2016-01-19 
 

Tid: Tisdag den 19 januari, cirka 10.00 – cirka 16.00 

Plats: Huddinge, Kommunalvägen 28. Vägbeskrivning på nästa sida. 

 

Om Huddinge 
Peter hälsar välkommen till Huddinge och presenterar kommunen och 

kommunorganisationen. Huddinge har näst flest invånare i Stockholms län och ligger på 

Sveriges tredje största ö. I kommunorganisationen finns Peters funktion under en 

administrativ avdelning. 

 
Lokalplaneringsverktyg 
Peter och Joakim presenterar kommunens lokalplaneringsverktyg. De har utarbetat verktyget 

själva i Infotools The Diver Solution. Utifrån servicegrader och befolkningsprognosen räknar 

systemet ut det framtida behovet av skola och barnomsorg. I verktyget finns även uppgifter 

om skolresultat, vilket ger möjlighet att följa skol- och elevresultat ur ett områdesperspektiv. 

 

Övertäckning i Registret över totalbefolkning 
Punkten utgick då föreläsarna inte kunde närvara p.g.a. snöstorm. 

 

Temadag om befolkningsprognoser 
Fortsatt diskussion om den kommande temadagen den 10 maj. Andreas skickar ut en separat 

sammanställning på förslag till ämnen. 

 

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

prognosunderlag. Arbetet med hushållskvoter har fortsatt och är i princip klart för att kunna 

beställas. Rickard kommer under våren att delvis byta tjänst på SCB och kommer då inte 

längre att vara SCB:s representant i prognosgruppen. Han återkommer kring exakt när detta 

kommer att ske och vem som ersätter honom. 

  

Diskussion om flyktingprognoser 
Diskussion om hur man på bästa sätt kan beakta den rådande flyktingsituationen i kommande 

prognoser och även hur man kan göra specifika prognoser över antalet flyktingar. Eftersom 
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många av oss tar fram prognoser tidigare än SCB:s riksprognos blir Migrationsverkets 

prognos i februari av stor betydelse. Vi fortsätter att dela med oss av våra prognoser för att dra 

lärdomar av varandra.  

 

Peter har tagit fram ett utkast på begrepp kopplade till migration som vi har för avsikt för att 

lägga upp KSP:s webbplats. Charlotte kompletterar med begrepp som saknas och Erik 

försöker visualisera begreppen genom att gruppera dem utifrån innehåll.  

 
Prognosmakeri och aktuell demografiforskning 
Gunnar Andersson, professor i demografi vid SUDA (Stockholm University Demography 

Unit) som har drygt ett 30-tal forskare knutna till sig och bedriver undervisning i demografi. 

Gunnar har tidigare arbetat med befolkningsprognoser och ger sina bästa tips kring 

prognosarbetet och vilken hjälp man kan få från aktuell demografiforskning när man gör 

prognoser.  

 

Därutöver redogör han för en studie om pendling som han har gjort tillsammans med Siv 

Schéele. Från studien kan en kommun lära sig att nya bostäder är viktigare att få till än nya 

arbetstillfällen, men att det allra viktigast är bra tillgänglighet – alltså bra infrastruktur. 

 

Vid minnesanteckningarna 

Andreas 
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