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Verksamhetsberättelse för KSP:s prognosgrupp 2012/2013 
 
Arbetsgruppen har följande medlemmar: 

 

Andreas Zeidlitz, Jönköping kommun 
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Charlotte Lundberg, Norrköpings kommun 

Christian Skarman, Stockholms stad/Sweco 

Eva Berggren, Botkyrka kommun 

 

 

 

 

 

Lennart Torstensson, Skövde kommun 

Lutz Ewert, Göteborgs stad 

Peter Wikman, Huddinge kommun  

Susanne Eriksson, Kalmar kommun 

 

  

Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft tre möten: i Kalmar oktober 2012,  

i Huddinge februari 2013 och hos SCB i Örebro juni 2013.  

 

På verksamhetsårets första möte i ett höstsoligt Kalmar i oktober presenterade Susanne 

Eriksson statistik om Kalmar kommun. Inbjuden gäst var Roger Gustafsson från Boverket 

som presenterade hur man kan arbeta med hushållsprognoser. Andreas Zeidlitz redogjorde för 

en flyttstudie som Jönköpings kommun har tagit fram. Avslutningsvis diskuterades prognos-

gruppens roll och hur gruppen kan presentera verksamheten på ett bättre sätt på KSP:s 

webbplats. 

 

I ett vintergrått Huddinge i februari var verksamhetsårets andra möte. Åke Nilsson, 

Demografikonsulten, pratade om potentiella förbättringar av prognosunderlag. Joel Edding, 

samhällsplanerare Huddinge kommun, presenterade arbetet med en ny översiktsplan och hur 

de i den har använt sig av prognosuppgifter. Örjan Hemström, Prognosinstitutet SCB, 

berättade om dödlighetens del i den nationella befolkningsprognosen. Avslutningsvis 

presenterade Frida Hägglund den befolkningsundersökning (medborgarundersökning) som 

genomfördes i kommunen under våren 2012. 

 

Ett sommarvarmt Örebro i juni var skådeplats för verksamhetsårets tredje möte. Anders 

Karlsson informerade om produktionen av befolkningsstatistiken, TYKO och SCB:s regionala 

befolkningsprognoser. Tomas Johansson från SCB gick igenom en översyn av livslängds-

tabeller som de gjorde under 2012. Eva Glantz från Aditro presenterade deras prognossystem 

Demos som kan användas både för kommunprognoser och för delområdesprognoser. Mötet 

avslutades med en diskussion om prognosunderlag och medlemmarna föreslog ett antal 

punkter som SCB ska kolla vidare på. 
 

Under året har Christina Ripa (Region Skåne), Jeanette Bandel (Stockholm/Sweco) och Frida 

Hägglund (Huddinge) lämnat gruppen. Andreas Zeidlitz tog över som sammankallande för 

gruppen efter det att Frida slutade. Ny i gruppen under året är Peter Wikman (Huddinge). 

SKL har under året tagit beslut om att inte längre ha någon representant i prognosgruppen. 
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