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Inledning 
Magnus hälsar oss välkomna till SKL och beskriver deras roll vad gäller statistik och vilket 

stöd de kan ge till kommuner och landsting.  

 

Statistiksektionen som han tillhör arbetar med ekonomi- och verksamhetsstatistik, 

personalstatistik samt statistikinsamling och enkäter. Innan enkäter ska skickas till kommuner 

behöver SKL tillfrågas. Dessa förfrågningar har ökat över tid, sedan 2003 har antalet nästan 

tredubblats. Utvecklingsområden som SKL ser framöver inom statistikområdet är öppen data, 

jämförelser, redovisning och visualisering.  

 

Prognosgruppen framför önskemål om att SKL gärna får ta fram rekommendationer eller 

riktlinjer för statistiksekretess i kommuner samt att det vore intressant med en kartläggning 

kring hur kommunerna kan organisera arbetet med enkäter på ett effektivt sätt. 

 

Nytt från SCB 
Lo informerar om senaste nytt från SCB med koppling till befolkningsstatistik och 

prognosunderlag. Helårsstatistik publiceras 21 februari. Propak publiceras i slutet av mars och 

Tykopak i slutet av april. Nytt i år är hushållskvotstabellen, den släpps tidigast 21 mars. 

Statistik över cirkulärmigration publicerades för första gången i slutet av 2016. Den 12 april 

publiceras riksprognosen.  

 

Flyktingars flyttmönster i Sverige 
Karin Lundström, demograf vid SCB, redovisar resultat från deras rapport om flyktingars 

flyttmönster i Sverige. Rapporten beskriver var i Sverige utrikes födda bosätter sig vid 

invandringen och i vilken utsträckning de har flyttat inom fem år. Rapportens fokus ligger på 

att beskriva kommunmottagna flyktingars flyttmönster tiden efter invandringen. I 

presentationen är fokus på flyktingar och anhöriga till flyktingar som kom 2006–2010. 

Rapporten utgår från arbetsmarknadsregioner. 

 

Av de som blev anvisade boende är det många som har flyttat efter fem år. I kommuner som 

har tagit emot relativt många är det en klar majoritet som har flyttat, i vissa kommuner 97–98 

procent. När det gäller grupperna eget boende, kvotflyttningar (med några undantag) och 

anhöriga till flyktingar är det betydligt färre som har flyttat från sin ursprungliga 

arbetsmarknadsregion. 
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Skillnader i sammansättning vad gäller kön, ålder, utbildningsnivå och civilstånd har liten 

betydelse för skillnader mellan grupper. De som flyttar är ofta yngre och de som bor kvar är 

ofta äldre. 

 

Utveckling av Demos 
Christian Skarman och Frida Saarinen, Sweco, beskriver deras nya roll som ansvariga för 

programvaran Demos och vilka möjligheter som finns med systemet. Visma är fortfarande 

ansvariga för programvaran och licenser medan Sweco är ansvariga för support. Vi diskuterar 

också gemensamt vad det finns för utvecklingsmöjligheter med programvaran som kan 

sammanfattas i all enkelhet i följande punkter: 

 

 Dödsrisker – Mer flexibelitet i åldrar och fler uppsättningar än bara riket 

 Hålla isär tyko och nyko vid klassificering 

 Boendetäthet i Tykopak är önskvärt 

 Nyproduktion i resultatet – hantera vad projekten heter och ett för varje projekt 

 Visualisering vid klassificering 

 Rådata av resultatet med decimaltal alternativt att det finns en avrundning som klarar 

av summering på olika nivåer 

 Att kopiering av siffror till Excel fungerar 

 Förändringstabellen fördelad på ålder 

 

Christian och Frida tar med sig synpunkterna för att se vad som är möjligt eller inte. De 

uppmanar oss även att skicka in idéer och synpunkter på utveckling i samband med att vi gör 

prognoserna i respektive kommun. Sedan ser de gärna att vi framöver kan fungera som en 

referensgrupp med årliga avstämningar. 

 

Utvärdering av temadagen 
Utifrån den enkät som skickades ut efter temadagen som arrangerades i maj går det att 

konstatera att de allra flesta var väldigt nöjda med dagen. På frågan hur ofta en temadag om 

befolkningsprognos bör anordnas anser 95 procent av de svarande att det bör vara varje eller 

vartannat år. Dessutom var det en del som hade önskemål om att temadagen låg tidigare på 

året i anslutning till det att prognosarbetet för året ska sätta igång. Sett till dessa önskemål 

vore det inte fel med en ny temadag i början av januari/februari 2018. 

 

Övriga frågor 
Diskussion om en eventuell kortare studieresa till Köpenhamn. Styrelsen har beviljat 

prognosgruppen medel för hotellövernattning och det finns ett intresse av att åka. Studiebesök 

som är givna är Danmarks statistikbyrå samt Köpenhamn stads statistikkontor. Andra 

tänkbara studiebesök är Köpenhamnsregionen och Danmarks migrationsverk. Lo, Simon och 

Peter G kollar vidare och tar kontakt med tänkbara/bestämda studiebesök. Utgångspunkten är 

att åka i slutet av maj eller början av juni. 

 

/Andreas 
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