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Minnesanteckningar prognosgruppens möte i Jönköping
Tid: Tisdag den 3 februari 2015, cirka kl. 10.00 – cirka 15.45
Plats: Rådhuset, lokal Tveta Vista. Jönköping.
Statistikverksamheten i Jönköpings kommun
Andreas Zeidlitz presenterar Jönköpings organisation avseende statistikverksamhet. I
Jönköpings kommun finns en utredningsenhet bestående av sju personer som är ansvarig för
framtagandet av prognoser och statistikservice. Utredningsenheten ingår i en strategi- och
utvecklingsavdelning som bildades 1 januari 2014.
Här är det bäst att bo!
Mikaela Backman, forskare i nationalekonomi vid Högskolan i Jönköping, presenterar
kommunrankningen ”Här är det bäst att bo?” som högskolan gör på uppdrag åt tidningen
Fokus. Rankningen tar hänsyn till hur nettomigrationen ser ut i kommunerna och bygger på
fem index som vägs samman till ett Bäst att bo-index. Enligt 2014 års undersökning var det
bäst att bo i Stockholm. Resultatet från årets undersökning kommer att presenteras 28 maj.
Mikaela informerar även om forskningsprojektet TIPT (Tillgänglighet, InnovationsProcesser
och Tillväxt) och den forskning som bedrivs inom detta projekt kring mångfald, samarbete
och innovationer i Jönköpings län. Bland annat har deras forskning visat att mångfald är
väldigt viktigt för en god innovationskraft.
Sveriges befolkning ökar – men inte i hela landet
Anders Karlsson informerar om den regionala befolkningsprognos som SCB har gjort utifrån
riksprognosen. Prognosen är fördelad på ett antal kommungrupper och har tidshorisonten
2053.
I dag bor drygt 1,7 miljoner människor i Stockholm, Göteborg och Malmö – ett antal som
beräknas öka med 37 procent under de närmaste 40 åren. I glesbygdskommunerna väntas
däremot folkmängden minska med 10 procent.
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Nytt från SCB
Anders informerar om senaste nytt från SCB med koppling till befolkningsstatistik och
prognosunderlag:






Befolkningsstatistiken för helåret 2014 publiceras den 19 februari.
PROPAK Kommun beräknas komma vecka 11 och TYKOPAK under vecka 15.
SCB:s riksprognos kommer den 19 maj: Sveriges framtida befolkning 2015-2060.
Demografidagen äger rum den 20 maj.
Det blir ingen ny variant av prognosunderlag i form av redovisning TYKO 5/6 efter
boendetyp i år. Detta då det inte är möjligt att göra nödvändiga ändringar i Demos
under våren.

Barnafödandet i Jönköpings kommun
Andreas Zeidlitz presenterar den rapport som Jönköpings kommun har tagit fram om
barnafödandet i kommunen. Förutom en genomgång av utvecklingen för åren 1971–2013
presenterar han även hur stora avvikelserna har varit när det gäller bedömningen av antalet
födda barn, som störst har det varit avvikelser på över 200 barn enskilda år. En slutsats de drar
av studien är att de måste bli bättre på att signalera den osäkerhet som råder när det gäller
antalet födda barn.
Studieresa – vart åker vi?
Samtliga ställer sig positiva till att genomföra en studieresa. Diskussion om frågor som är av
intresse att veta mer om och tänkbara resmål, bl.a. diskuteras Bryssel (Luxemburg), Glasgow,
London, Oslo och Wien.
Planen är att åka antingen vecka 22, vecka 23 eller vecka 34 beroende på när det går att boka
in studiebesök. Detta gör det också möjligt att återkoppla från resan till övriga medlemmar på
kommande årskonferens i Nyköping 2–4 september.
Arbetsgruppen skriver ihop ett äskande om medel för resan till styrelsen.
Vid minnesanteckningarna
Andreas Zeidlitz

