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Arbetsgruppen har följande medlemmar: 

 

Andreas Zeidlitz, Jönköping kommun 

(sammankallande) 

Charlotte Lundberg, Norrköpings kommun 

Karin Althoff, Västra Götalandsregionen 

Lo Mildh, SCB 

Sofia Papanikolaou, Linköpings kommun 

 

 

Erik Broman, Malmö stad 

Lutz Ewert, Göteborgs stad 

Peter Wikman, Huddinge kommun  

Susanne Eriksson, Kalmar kommun 

Peter Gustafsson, Helsingborgs stad 

 

  

Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft två möten och anordnat en prognosdag. På 

verksamhetsårets första möte i Göteborg hos VG-regionen i oktober 2015 informerade värden 

Karin Althoff om statistikverksamheten och prognoserna i Västra Götaland. Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län informerade om bostadsplanering med befolkningsprognoser som 

underlag. Därutöver presenterade Debora Birgier, gästforskare i ekonomisk historia vid 

Göteborgs universitet forskningsprojektet ”Selection and migration-Comparative studies of 

movement in conditional reminiscent of natural experiment.” 

 

Verksamhetsårets andra möte var i Huddinge i januari 2016. Mötets värd Peter Wikman 

presenterade kommunen och kommunorganisationen. Tillsammans med kollegan Joakim 

Elgestad presenterade han även det lokalplaneringsverktyg som de har utvecklat själva. En 

diskussionspunkt under mötet var hur man på bästa sätt kan beakta den rådande 

flyktingsituationen i kommande prognoser och även hur man kan göra specifika prognoser 

över antalet flyktingar. Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, 

avslutade dagen med att redogöra för aktuell demografiforskning. 

 

Prognosdagen gick av stapeln 10 maj 2016. Temadagen anordnades i samarbete med SKL 

som stod för lokal och administrativ hjälp. Temat för dagen var ”Befolkningsprognoser under 

osäkra tider”. Totalt var det ett 60-tal deltagare och att döma av den utvärdering som har 

gjorts av temadagen verkade de flesta deltagare väldigt nöjda. En längre sammanfattning av 

prognosdagen finns att läsa på KSP:s webbplats. 
 

Under året har Lo Mildh ersatt Rikard Gard som SCB:s representant. Nya i gruppen är också 

Peter Gustafsson (Helsingborg) och Sofia Papanikolaou (Linköping). Eva Berggren 

(Botkyrka) har under verksamhetsåret gått i pension och därmed lämnat gruppen. 

 

För arbetsgruppen 

 

Andreas Zeidlitz 
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