
KSP:s prognosgrupp tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till

TEMADAG

Befolkningsprognoser 
under osäkra tider 

Tisdag den 10 maj 2016, kl. 10.00–16.00
SKL, Stockholm, Hornsgatan 20, T-bana Slussen

Avgift 400 kr, exkl. moms
Länk till anmälan och vägbeskrivning

Sista anmälningsdag är 22 april!

Program förmiddag

09.00–10.00

Frukost

10.00–10.05

Inledning – KSP:s prognosgrupp

10.05–10.40

Flyktingsituationen – det aktuella läget och  
Migrationsverkets prognoser

Christina Eklöf, Migrationsverket
En genomgång av den senaste utvecklingen när det gäller antalet asylsökande 

och vilka bedömningar Migrationsverket gör för den närmaste tiden.

10.40–11.15

Vad visar SCB:s prognos för riket?
Lena Lundkvist, SCB

Vad säger SCB:s senaste prognos om befolkningsutvecklingen i landet? Vad 
har de gjort för bedömningar gällande invandringen?

11.15–11.45

Bedömningar över antalet flyktingar på kommunal nivå
Sofia Papanikolaou, Linköpings kommun och Erik Broman, Malmö stad 
Flyktinginvandringen under hösten 2015 ställer nya krav på oss prognosmakare 
att kunna göra bedömningar på både kort och lång sikt. Sofia och Erik beskriver 

hur de i sina kommuner har gjort scenarier över antalet flyktingar.

11.45–12.45 

Lunch

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=7536&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=33973&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1


Program eftermiddag

12.45–13.15

Hushållsprognoser för bedömning av bostadsbehovet 
Rikard Gard, SCB

Utifrån befolkningsprognoser och hushållskvoter är det möjligt att 
göra bedömningar av det framtida behovet av nya bostäder. Med 

utgångspunkt från kommuner visar Rikard hur det går till att  
räkna fram bostadsbehovet. 

13.15–13.45

Att hantera byggplaner i befolkningsprognoser
Andreas Zeidlitz, Jönköpings kommun

En av de största osäkerhetsfaktorerna i delområdesprognoser är 
nybyggnationen. Ofta är det någon annan än prognosmakaren 
som tar fram uppgifter om byggnationen och det är mer regel 

än undantag att det inte blir som planerat. Hur kan man hantera 
det i prognosen?

13.45–14.15 

Från byggstart till generationsväxling
Christian Skarman, Sweco

Hur man kan arbeta med nybyggnadsprognoser utifrån den  
förtätning som sker i början och den utglesning som sker därefter – 

när barn flyttar hemifrån. Vidare redogörs för hur denna dynamik  
sett ut i verkligheten i Vällingby i nära 40 år och i jämförelse med  

det relativt nya området Hammarby sjöstad.

14.15–14:45

Fika

14.45–15.15

Underlag som behövs för att göra befolkningsprognoser 
Lo Mildh, SCB

Vilken öppen statistik finns hos SCB? Vilka statistikpaket finns  
kopplade till befolkningsprognoser? Vad är TYKO?  

Lo presenterar vad Statistiska centralbyrån har att erbjuda. 

15.15–15.55

Hur hanterar man osäkerheter i prognoser?
Charlotte Lundberg, Norrköpings kommun

Peter Wikman, Huddinge kommun
Charlotte visar hur man kan förhålla sig till osäkerheten i 

prognoserna och vad man kan göra för att hantera avvikelser. 
Ett sätt att hantera osäkerheten i prognosen är att ta fram olika 

alternativa prognoser. Peter redogör för hur han har arbetat 
med scenarier i Huddinge.

15.55–16.00 

Avrundning av dagen

För frågor om temadagen kontakta Andreas Zeidlitz, 036-10 57 30,  andreas.zeidlitz@jonkoping.se. 




