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Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft tre möten. På verksamhetsårets första möte i 

Stockholm hos Sweco i oktober 2013 informerade Frida Saarinen och Eva Carlström hur 

Sweco arbetar med personalprognoser åt kommuner. Silke Tinderbäck redogjorde för 

elevprognoser i Stockholm stad och Christian Skarman presenterade statistik som visade 

generationsväxlingen i Vällingby. Andreas Zeidlitz redogjorde för en studie om dödsorsaker 

som Jönköpings kommun har tagit fram. Avslutningsvis diskuterades prognoshorisonter och 

vad som är rimligt antal år för prognoser. 

 

Verksamhetsårets andra möte var i Göteborg i februari 2014. Lutz Ewert började mötet med 

att presentera statistikverksamheten i Göteborg samt en genomgång av den egenutvecklade 

prognosmodell som de använder. Lars-Gunnar Krantz från fastighetskontoret i Göteborg 

informerade om svårigheterna med prognosticera bostadsbyggande och Jan Kalling 

presenterade Gotrends – ett verktyg som Göteborgs stad har utvecklat för att illustrera 

utvecklingen i kommunen. Mötet avslutades med att Charlotte Lundberg presenterade hur 

stora avvikelser man kan förvänta sig i prognoser. 

 

Tredje mötet för verksamhetsåret hölls i Botkyrka i juni 2014. Eva Berggren började med att 

presentera Botkyrkas statistikverksamhet och arbete med befolkningsprognoser. Heidi 

Pintamo informerade om översiktsplanen i Botkyrka som precis hade antagits. Rickard Gard 

från SCB informerade om en förstudie de arbetade med inför att kunna ta fram 

hushållsprognoser och Lena Lundkvist, också från SCB, presenterade antaganden och resultat 

från den senaste riksprognosen. Avslutningsvis presenterade Sara Agemark, student i 

samhällsplanering vid Stockholms universitet, sin c-uppsats där hon utvärderat prognoserna 

för tio kommuner över en period på tio år. 
 

Under året har Christian Skarman (Stockholm/Sweco) och Lennart Torstensson (Skövde) lämnat 

gruppen. Nya i gruppen under året är Simon Sköld (Region Skåne) och Karin Althoff (Västra 

Götalandsregionen). 
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