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Kallelse till möte med Prognosgruppen

Tid: Måndagen den 11 april, kl 10:15 – ca 16:00.
Plats: SCB:s lokaler, Karlavägen 100, rum Grön A 613

SCB:s fruktsamhetsprognos
Lotta Person berättade om SCB:s prognosmodell för barnafödandet i 
den nationella prognosen. För innevarande år är prognosen till stort 
baserad på förlossningsprognoser från mödravården. På kort sikt tas 
hansyn till konjunkturberoende variationer. För de långsiktiga 
prognoserna analyseras paritet och hur barnlösheten utvecklas 
framöver. Långsiktigt antas TFR röra sig från dagens 1,98 ner till 1,82. 
Detta antar en fortsatt ökning av andelen barnlösa. Senaste två åren 
verkar peka på att ökningen av andelen barnlösa avtagit och Lotta 
flaggar för att det långsiktiga antagandet kommer revideras i nästa 
prognosomgång.

SCB:s migrationsprognos
Christian berättar om SCB:s prognos över in- och utvandringen. 
Invandringen har uppnått rekordnivåer en rad år men förra året, 2010, 
minskade invandringen för första gången sedan 2004. Den nya lagen om 
studieavgifter för personer från ett land utanför EU/EES antas ge en 
minskad invandring av studenter. Lagen gäller från och med 
höstterminen 2011 och först 2012 antas den fulla effekten av lagen 
synas i helårsstatistiken över invandringen.
Den minskade invandringen av studenter och en minskad invandring från 
Irak ligger bakom bedömningen att invandringen totalt sett kommer att 
fortsätta minska de närmsta åren trots en förväntad ökad 
arbetskraftsinvandring

Nybyggnationen och delområdesprognoser
Andreas ledde en diskussion kring hur man kan jobba med nybyggnation 
i delområdesprognoser. Nybyggnationen får en stor effekt i prognoserna,
samtidigt som osäkerheten är stor kring många projekt. Eva tipsa om att 
man kan lägga in fiktiva områden där man placerar nybygget och på så 
viss kunna visa befolknings utvecklingen med eller utan realisering av 
det aktuella byggprojektet.



Övriga frågor

Susanna Eriksson hälsades välkommen som ny medlem i 
prognosgruppen.

Som förslag till årsmötet i Karlstad 7-9 september föreslås en 
programpunkt kring prognosers träffsäkerhet.

Ny temadag om befolkningsprognoser föreslås i oktober/november. 
Camilla kollar upp om det är möjligt att låna SKL:s stora hörsal även 
denna gång.

Nästa möte
Nästa möte blir i Kalmar. Susanne och Christian återkommer med 
förslag på datum.

Vid pennan

Christian

            


