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Arbetsgruppen har följande medlemmar: 

 

Andreas Zeidlitz, Jönköping kommun 

(sammankallande) 

Charlotte Lundberg, Norrköpings kommun 

Karin Althoff, Västra Götalandsregionen 

Eva Berggren, Botkyrka kommun 

Rikard Gard, SCB 

 

 

 

Maria Kronogård, Malmö stad 

Lutz Ewert, Göteborgs stad 

Peter Wikman, Huddinge kommun  

Susanne Eriksson, Kalmar kommun 

Simon Sköld, Region Skåne 

 

  

Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft två möten och varit på en studieresa till 

Wien. På verksamhetsårets första möte i Norrköping i oktober 2014 informerade Charlotte 

Lundberg och Dan Andersson om statistikverksamheten i Norrköping samt den 

resursfördelningsmodell som de använder i kommunen. Ola Esaiasson från Migrationsverket 

informerade om deras prognos över antalet flyktingar. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och 

Norrköpings kommun berättade om deras olika roller i flyktingmottagandet. 

 

Verksamhetsårets andra möte var i Jönköping i februari 2015. Andreas Zeidlitz informerade 

på mötet om statistikverksamheten i Jönköpings kommun och en rapport om barnafödandet 

som kommunen har tagit fram. Mikaela Backman, forskare i nationalekonomi vid Högskolan 

i Jönköping, presenterade kommunrankningen ”Här är det bäst att bo?” som högskolan gör på 

uppdrag åt tidningen Fokus. Hon informerade även om forskningsprojektet TIPT 

(Tillgänglighet, InnovationsProcesser och Tillväxt) och den forskning som bedrivs inom detta 

projekt kring mångfald, samarbete och innovationer i Jönköpings län. Anders Karlsson 

informerade om den regionala befolkningsprognos som SCB har gjort utifrån riksprognosen. 

 

Studieresan till Wien gick av stapeln 25–28 maj 2015. Totalt var det nio av prognosgruppens 

medlemmar som åkte. På plats i Wien gjordes studiebesök hos Vienna institute of 

demography, International Institute for Applied System Analysis (IIASA), Wien stads 

statistikavdelning och Statistik Austria (Österrikes motsvarighet till SCB). Mer om 

studiebesöket finns att läsa i separat reserapport. Prognosgruppen kommer även redogöra för 

resan på föreningens årskonferens 2015. Inhämtad kunskap ska också ligga till grund för en 

kommande temadag om befolkningsprognoser under 2016. 
 

Under året har Rikard Gard ersatt Anders Karlsson som SCB:s representant. Ny i gruppen är 

Maria Krongård (Malmö stad). Hon har tillfälligtvis ersatts av Erik Broman från samma 

kommun. 
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