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Inledning

Folk och bostadsräkningen
Annika Klintefelt gav en bild av hur arbetet fortskrider. 
Bostadslägenheterna i flerbostadshus ska erhålla ett lägenhetsnummer 
som registreras i lägenhetsregistret. Lägenhetsnumret tillsammans med 
belägenhetsadressen gör att varje bostadslägenhet kan identifieras.
Uppgifterna i lägenhetsregistret ska hämtas dels från fastighetsregistret, 
dels direkt från fastighetsägarna. I Högalids församling i Stockholms 
kommun och Gävle kommun har provverksamhet genomförts.
Folkbokföringen på lägenhet planeras ske under åren 2010 - 2011 och 
den första statistiken kommer, om allt går enligt plan, att kunna 
publiceras under år 2012. Därefter kommer redovisning att kunna ske 
varje år.

Uppdatering av TYKO
SCB upprättar en arbetsgrupp som jobbar aktivt med att uppdatera 
TYKO. Prognosgruppens roll blir att verka som referensgrupp. Michael 
tar fram ett underlagsmaterial som prognosgruppen kan lämna 
synpunkter på vid prognosgruppens resa till Holland.

SCB:s prognosmodell
Michael gick igenom hur SCB:s uppdaterade modell för 
befolkningsprognoser fungerar. Varje år uppdateras underlagen med 
senaste befolkningsdata. För framskrivningen används den traditionella 
komponentmetoden med antaganden om framtida födelser, döda och 
omflyttningar. Fruktsamheten och dödligheten grundar sig på 
riksprognosen med en regional justering för aktuellt län eller kommun. 
De senaste årens regionala flyttmönster används för att skriva fram 
omflyttningen. Resultatet konsistensräknas vid behov mot en högre 
regional nivå. Exempel visades på hur stor skillnad i folkmängd olika 
prognosantaganden i slutändan kan ge.



Prognosgruppens resa
Christian bokar hotell åt alla resenärer. Christian bokar även flygresa åt 
dem som flyger från Arlanda. Övriga bokar själv sin flygresa.
Övriga frågor
Christian diskuterade med gruppen kring de funderingar som SCB hade 
angående migrationen till och från riket inför årets riksprognos. SCB har 
tagit fram en ny modell för återinvandringen av Sverigefödda som 
baserar sig på återinvandringsrisker. För att kunna skapa dessa risker 
har den utlandssvenska folkmängden efter ettårsklasser och kön byggts 
utifrån uppgifter om svenskar ut- och återinvandring. Som mest befann 
sig drygt 780 000 svenskar utomlands kring år 1913, idag beräknas ca 
250 000 sverigefödda bo i utlandet.

Nästa möte
Nästa möte blir i Holland.


