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Statistikverksamheten och befolkningsprognoser i Göteborg 
Lutz presenterar kort hur man är organiserade och arbetar med statistik i Göteborg. Det är fyra 

personer som arbetar på enheten Statistik och analys.  

 

Henrik redogör för befolkningsprognosen för Göteborgs stad. Dels går han igenom 

prognosprocessen, dels kommunens prognosprogram. Prognosen görs i tre omgångar, där den 

första kommunprognosen är klar i månadsskiftet februari/mars.  

 

Prognosen görs för 20 år på kommunnivå och fem år för primärområden och 

stadsdelsnämnderna. Detta då bostadsplanerna inte sträcker sig längre. Prognosen görs i ett 

egenutvecklat system, vilket har den stora fördelen att förändringar i antagande direkt syns i 

resultatet och gör att de kan lägga tid på granskning av resultatet. 

 

Bedömningar av byggandet i Göteborg 
Lukas Jonsson, fastighetskontoret i Göteborgs stad, redogör för hur de arbetar med 

bedömningar av byggandet av bostäder. De tar fram två prognoser. En som underlag till 

Boverket med påbörjade bostäder för innevarande och nästkommande år. En egen bedömning 

om färdigställda bostäder. Den tas fram i mars, revideras sedan i augusti. De inhämtar 

uppgifter från 34 projektledare som kontaktar byggaktörerna. Detta sammanställs sedan av en 

projektadministratör.  

 

Årets prognosarbete  
Alla går igenom de viktigaste lärdomarna från årets prognosarbete. 

 

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

prognosunderlag och med särskilt fokus på utvecklande av prognossystem. När det gäller 

prognossystemet hoppas de att det kan testas efter sommaren. 

 

Diskussion om bostädernas negativa effekt 
Diskussioner om problemet med bostadsplaner med för högt byggande och effekten det får för 

områden som inte har något byggande.  
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BRP+ och visualisering 
Karin informerar om BRP+-projektet som hon har deltagit i inom Reglab (en region-

organisation), syftet med det projektet är att hitta sätt att beskriva regional utveckling som inte 

bara innehåller mått på BRP (alltså den regionala varianten av BNP). De har då använt OECD 

”Better life index” som ramverk och fyllt på med indikatorer som i möjligaste mån även finns 

på kommunnivå. Som en del av detta har Karin även skapat en Power BI publikation som 

visualiserar måttet: 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2IwNWE4NzgtZmY5My00Y2FmLThkNmEtMTc

3ZTBmM2MzMTQ2IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMx

ZGE1ZiIsImMiOjh9 

 
Övriga frågor 
Charlotte redovisar arbetet med att skapa en prognosvisa till Visopak.  

 

Nästa möte med prognosgruppen blir i Malmö tisdag 5 november. 

 

Vid anteckningarna 

Andreas Zeidlitz 
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