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Minnesanteckningar prognosgruppen i Norrköping 
 

Tid: Tisdag den 14 oktober, kl. 09.45– cirka 16.00  

Plats: Lokal Rosen 2 i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping 

 

Statistikverksamheten i Norrköping 
Charlotte och Dan presenterar Norrköpings organisation avseende statistikverksamhet och hur 

de arbetar med befolkningsprognoser. De tillhör ekonomi- och styrningskontor under 

kommunstyrelsen och det är två statistiker på avdelningen. 

 

När det gäller befolkningsprognosen gör de numera en definitiv och preliminär prognos. 

Utgångspunkten för den definitiva prognosen bygger på utfallet i juli. Det är endast om 

utfallet visar på stora skillnader som de tar fram en definitiv prognos i augusti. Om inte 

skillnaderna är speciellt stora blir den preliminära prognosen definitiv. Anledningen till att de 

gör två prognoser är att de vill ha en mer aktuell prognos inför budgetarbetet. 

 

Volymskattningar och resursfördelning 
Dan presenterar hur Norrköping arbetar med volymskattningar och resursfördelning. Detta 

arbete görs tillsammans med en budgetekonom. För äldreomsorgen använder de prislappar, 

för skola och barnomsorgen använder de volymer.  

 

Modellen används främst för resursfördelning gällande budgetåren, men de har även sett på 

det långsiktiga resursbehovet. Det är önskvärt att modellen är opåverkbar, ska spegla rådande 

kvalitet, accepterad hos alla samt att det är möjligt att utvärdera utifrån olika aspekter. 

 

Kort diskussion om hur andra kommuner arbetar med resursfördelningsmodeller. 

 

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

prognosunderlag.  

 

 Hushållsstatistiken för 2013 publicerades i SSD i april på kommunnivå. SCB håller 

just nu på med en kvalitetsdeklaration av hushållsstatistiken som nästan är klar. Den är 
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tänkt att skickas med beställningar av data på lägre nivå än kommunnivå. Till våren 

kommer hushållstabeller att erbjudas i BEFPAK. 

 

 SCB:s Pressmeddelanden har bytt namn till Statistiknyhet från SCB. Några sådana 

som kommit efter sommaren: 

 

2014-08-13: Befolkningsstatistik 1:a halvåret 2014. Största folkökningen på 

många år. Befolkningen ökade under första halvåret 2014 i 239 av landets 290 

kommuner. 171 kommuner hade en större invandring första halvåret 2014 

jämfört med första halvåret 2013. 

 

2014-09-23: Statistiknyhet och publikation – Yrke och dödlighet 2008-2012. 

 

 Tips på intressanta ”dagar” framöver: 

2014-11-13/14: Raps-dagarna, anordnas av Tillväxtverket och Tillväxtanalys. 

2014-12-11: Prognosdagen, anordnas av SCB och Arbetsförmedlingen.  

 

 Nya prognosunderlagstabeller – SCB ska undersöka om det är möjligt att utvidga 

TYKO5/6 med redovisning efter specialboende (studentboende, äldreboende). Istället 

för att utveckla och erbjuda fler tabeller nästa vår i PROPAK och TYKOPAK kommer 

SCB under 2015 att satsa på att utreda hur hushållsstatistiken kan komma till 

användning och utreda vad en koppling mot lägenhetsvariabler istället för 

fastighetsvariabler skulle medföra. SCB kommer att samarbeta med KSP:s 

Prognosgrupp kring detta. 

 

 Tabell över hushållskvoter – Prognosgruppen är positivt inställda till det tabellförslag 

som Anders skickat ut i förväg. Synpunkter om att utjämningen blir lite skev (speciellt 

för de ”yngre” 16-19 år, -28 år) och bör därför justeras. Det finns även intresse för att 

kunna få tabellen på lägre nivå än kommunnivå, t.ex. stadsdelsnämnder. SCB tar med 

sig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 

 

Migrationsverkets prognos över antalet flyktingar 
Ola Esaiasson informerar om Migrationsverkets prognoser över antalet flyktingar som 

förväntas komma till Sverige. De har de senaste åren utvecklat ett bättre prognosverktyg 

genom strategisk omvärldsanalys samt tillämpning av en simuleringsmodell. Till detta har de 

även bättre data som beskriver processen, kohortstatistik. För att ta fram prognoserna används 

ett simuleringsverktyg som heter Arena. Följer i dagsläget åtta olika ”ländergrupper” som de 

gör bedömningar kring.  

 

Prognosen görs fyra gångar per år och det tar ungefär två månader att göra en prognos. I 

oktoberprognosen lägger de till ytterligare ett prognosår. Prognosen sträcker sig fem år framåt 

i tiden.  

 

För två år framåt gör de en rimlig bedömning, längre fram blir det mer av karaktären 

hypotetiska bedömningar. Uppföljningar har också visat att på två års sikt kan de göra 

bedömningar som är bättre än slumpen. 
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Asylsökande fluktuerar mycket från månad till månad, där flest kommer under sommaren då 

det är enklare att ta sig till Europa. Detta gör också att tiden för asylsökande varierar ganska 

mycket, men har legat på 3-4 månader. Nu kommer det att öka och beräknas ligga på 8-10 

månader. Andelen som får uppehållstillstånd är ganska stabilt för de olika ländergrupperna. 

Ungefär två tredjedelar är anläggningsboenden. Detta har förändrats de senaste år. När det 

gäller anknytningar ger varje asylsökande en ”halv anhörigsökande”. 

 
Länsstyrelsens roll i flyktingmottagandet 
Linda Pergelius Thorbjörnson berättar om Länsstyrelsens arbete med nyanlända flyktingar. 

Länsstyrelsens huvuduppdrag är att överlägga och träffa överenskommelser med 

kommunerna. De ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos 

kommunerna samt stödja kommunerna i samordningen av kommunal verksamhet såsom 

svenska för invandrare, samhällsorientering och skola. Andra arbetsuppgifter är att främja 

regional samverkan, följa upp organisation och genomförande samt fördela statsmedel till 

kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet. 

 

Överenskommelseprocessen bygger på länstal som bestäms utifrån Migrationsverkets 

prognoser (bygger på prognosen som görs i juni/juli). Det är dock Arbetsförmedlingen som 

räknar fram de specifika länstalen. Nya tal har precis kommit och de är högre jämfört mot 

tidigare år. 

 
Arbetsförmedlingens roll i flyktingmottagandet 
Arbetsförmedlingen informerar om hur de arbetar med mottagandet av nyanlända flyktingar. 

Bosättningssektionen arbetar nationellt, men sitter centralt i Norrköping. Det är en stor brist 

på små lägenheter, medan det är enklare att hitta lägenheter för familjer. Efter 24 månader är 

det 27–28 procent som är ute i arbete eller utbildning. Många får jobb i servicesektorn som är 

större i städer och större regioner. 

 

Kommunens roll i flyktingmottagandet 
Cecilia Karlsson, folkhälsostrateg i Norrköpings kommun, informerar om kommunens roll i 

flyktingmottagandet. Det är mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

undervisning i SFI och annan vuxenutbildning, samhällsorientering och regional samverkan 

samt försörjningsstöd vid vissa situationer. Kommenen har även ansvar för skola och 

barnomsorg samt andra insatser för barn och unga. Dessutom insatser inom det sociala 

området samt att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till 

del, såsom äldreomsorg. Kommunen ska erbjuda skolgång inom en vecka från ankomst. 

 
Nästa möte 
Nästa möte blir tisdag den 3 februari i Jönköping. En av punkterna på mötet blir en eventuell 

studieresa för arbetsgruppen. Andreas kollar upp om det är möjligt att få stöd från föreningen 

för en sådan resa. 

 

Vid anteckningarna 

Andreas 
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