
PROGNOSGRUPPEN 
Vad gör vi egentligen? 



Vilka är vi? 
Namn Representerar 

Eva Berggren Botkyrka kommun 
Peter Wikman Huddinge kommun 
Lutz Ewert Göteborgs stad 
Andreas Zeidlitz (sammankallande) Jönköpings kommun 
Susanne Eriksson Kalmar kommun 
Charlotte Lundberg Norrköpings kommun 
Lennart Torstensson Skövde kommun 
Anders Karlsson Statistiska centralbyrån 
Christian Skarman Stockholms stad/Sweco 



Vad gör vi? 
• Arbetsgruppen ägnar sig åt prognosfrågor och arbetar 

huvudsakligen med frågor som rör befolkningsprognoser 
och demografi.  
 

• Gruppen har de senaste åren arbetat med att ta fram ett 
nytt rikstäckande underlagsmaterial för befolknings-
prognoser på delområdesnivå (uppdatering av TYKO).  
 

• Gruppen intresserar sig även för andra prognosområden 
som exempelvis utbildning och arbetsmarknad. 
 



Vad innebär det i praktiken? 
• 2-3 möten per år 

 
• Träffas hos respektive representant/kommun 

 
• Ansvarig kommun och sammankallande för gruppen 

sätter samman dagordning 
 

• Deltagande kommuner står vanligtvis för resekostnader 
och tillåter att man får delta på arbetstid 



Exempel på innehåll från årets möten 
• Hushållsprognoser 
• Statistik om Kalmar 
• Flyttstudie 
• Förbättringar av prognosunderlag 
• Prognoser i översiktsplanen 
• Dödlighetsantagandena i SCB:s prognos 
• Befolkningsundersökning 
• Produktion av befolkningsstatistik 
• TYKO 
• Livslängdstabeller 
• Demos 



Gör vi något mer? 
• Temadagar – senast 2011 

 
• Studieresor – senast Nederländerna 2009 

 
• Presentationer på årskonferensen alternativt kommer 

med förslag på programpunkter 
 

• Referensgrupp till SCB 
 



KSP:s webbplats 
• Kort information om prognosgruppen 

 
• Uppgifter om vilka medlemmar 

 
• Minnesanteckningar 

 
• Kontaktmöjligheter 

 
• Eventuellt annat material 

 



Avslutningsvis, vi är även till för er… 
• Om du har frågor kring något som rör prognoser får du 

gärna skicka dina funderingar till oss i prognosgruppen så 
hjälper vi dig bäst vi kan. 

 
• Arbetar du med prognoser och är intresserad av att bli 

medlem i gruppen får du gärna ta kontakt med oss. 
 

• Mailadress: prognos@ksp.se 
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