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Minnesanteckningar från prognosgruppens möte i Alby, Botkyrka 2008-12-11

Tid: Torsdagen den 11 december, kl 10:00 – ca 16:00.
Plats: Subtropia, Alby, (karta och vägbeskrivning på sida 2)

Inledning
Sara berättade om Subtopia. Subtopia är en mötesplats för kreatörer, 
entreprenörer och en mångfald av konstnärliga uttryck och visioner. Här 
finner man nycirkus, musik, dans, webbdesign, film, tv, radio, 
konferenser, starthus för företag och massor mer.

Framtid för Alby - ett långsiktigt program för hållbar utveckling  
Sara berättade att i Alby har 77 procent av invånarna utländsk bakgrund.
Detta enligt definitionen att man antingen själv är utrikesfödd, eller där 
båda föräldrarna är utrikesfödda. Albys utvecklingsprogram går ut på att 
samordna och kraftsamla kommunens insatser i bostadsområdet. Det 
handlar om fysiks, social och ekonomisk planering där man försöker 
konkretisera kommunens hållbarhetsarbete.  Arbetet med 
utvecklingsprogrammet sker i dialog med de boende i Alby.

Omvärldsbevakning i Botkyrka
Eva och Sara berättade om Botkyrkas omvärldsanalys. Botkyrka 
kommun tar varje år fram en omvärldsanalys för den närmaste framtiden. 
Det är kommunledningsförvaltningens sammanlagda bedömning av 
viktiga omvärldsförändringar, som kommunen kommer att möta. Arbetet 
är indelat i olika teman. Utgångspunkten är att skapa ett hållbart 
Botkyrka. Lågkonjunktur antas drabba Botkyrka extra hårt. Detta då stor 
andel av invånare är nyetablerade på arbetsmarknaden, nyanlända 
invandrare som söker arbete, unga och lågutbildade. Skatteintäkterna 
förväntas öka i lägre takt än normalt och utgifterna antas öka.

Hur man arbetar med att skatta in- och utflyttningen
Lutz ledde en diskussion kring hur man i prognoser kan arbeta med att ta 
fram antaganden för kommunens in- och utflyttningar. Göteborgs stad 
jobbar idag mest med att skriva fram treåriga medelvärden. När det 
gäller sammanband mellan färdigställda bostäder och inflyttning kan ett 
problem vara kvalitén i färdigställande datumet. Om färdigställande 
datum anges året efter att bostaden är färdigställd blir det naturligtvis 



inget samband mellan färdigställande av bostäder och inflyttningen. Ett 
sätt att arbeta med att skatta inflyttningen kan vara att arbeta med 
inflyttningsrisker från övriga riket. Detta används idag främst för skattning 
av regionala prognoser, men kan eventuellt vara användbart för större 
kommuner. Utbyggnaden av kollektivtrafiken och förändrade 
pendlingsmöjligheter kan också påverkar in- och utflyttningen för en 
kommun.

Prognosgruppens resa
Nedresa den 16 maj. Vi försöker få ihop studiebesök den 18 maj, 
eventuellt även den 19:e. Christian kollar upp hotellpriser.

Övriga frågor
Mickael informerade om att SCB har börjat diskutera att göra en ny 
TYKO indelning och förhörde sig om prognosgruppens intresse av att 
vara med i detta arbete. Prognosgruppen var intresserad och eventuellt 
skulle man kunna arbeta med materialet under söndagen på 
prognosgruppens resa. Michael kollar upp hur omfattande detta arbete 
skulle vara och om det finns möjlighet att SCB betalar en del av denna 
kostnad.

Michael kollar upp möjligheten att arkivera Sven-Gunnars samlade 
historiska prognosmaterial.

Nästa möte
Den 25 februari i Örebro.




