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Under verksamhetsåret har prognosgruppen haft två möten. På verksamhetsårets första möte i 

Örebro hos SCB i november 2016 informerade värden Lo Mildh om det senaste från SCB 

med koppling till befolkningsstatistik och prognosunder. Mats Lundmark, professor i 

kulturgeograf från Örebro universitet berättade om sin forskning kring Bergslagsregionens 

utveckling, där han bland annat har undersökt könsskillnader i utflyttning bland ungdomar. 

Tor Bengtsson och Karin Wegfors vid SCB:s registerenhet gick igenom RTB samt 

presenterade uppgifter från rapporten Övertäckning i Registret över totalbefolkningen. Under 

mötet var det även en diskussion inom gruppen om vad det finns för olika 

befolkningsprognosprogramvara. 

 

Verksamhetsårets andra möte var i Stockholm hos SKL i februari 2017. Mötets värd Magnus 

Forslund presenterade SKL:s roll vad gäller statistik och vilket stöd de kan ge till kommuner 

och landsting. Karin Lundström, demograf vid SCB, redovisade resultat från deras rapport om 

flyktingars flyttmönster i Sverige. Christian Skarman och Frida Saarinen, Sweco, beskrev 

deras nya roll som ansvariga för programvaran Demos och vilka möjligheter som finns med 

systemet. Tanken är att prognosgruppen ska kunna fungera som en referensgrupp när det 

gäller utveckling av Demos med årliga uppföljningar. Under mötet var det en genomgång av 

den utvärdering av temadagen som har genomförts. Överlag positiva omdömen. 

 

En kortare studieresa till Köpenhamn planerades under våren, men då det var svårt att hitta ett 

passande datum är resan skjuten på framtiden. Förhoppningsvis blir den av under 

verksamhetsåret 2017/2018. 
 

Under året har Malmös representant Erik Broman, ersatts först av Peter Karpestam och sedan av 

Karl McShane. Även Sofia Papanikolaou (Linköping) har slutat under året. 
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