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Tjänsteskrivelse befolkningsprognos 2019-2032
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen

Sammanfattning
Det har gjorts en ny befolkningsprognos för 2019-2032 som beställts via statistiska
centralbyrån, SCB. Befolkningssiffrorna avser läget den 31 december respektive år.
I 2019 års prognos bedöms det bo 41 176 personer i Lidköping 2019, en ökning med 297
personer. År 2032 bedöms det bo 43 297 personer i Lidköpings kommun men dit är det långt
och många nya prognoser kommer att göras dessförinnan.
Prognosen skrivs upp jämfört med förra årets prognos. Enligt 2018 ås prognos kommer det bo
40 074 personer i Lidköping 2019.

Ärendebeskrivning
Antaganden som gjorts i prognosen
Fruktsamhet
Fruktsamheten under prognosperioden antas följa utvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos med
en nivå som ligger 2 procent högre än riket, vilken är den genomsnittliga nivån för kommunen jämfört
med riket under åren 2013-2018.
Dödlighet
Män 20-64 år:
Kvinnor 20-64 år:

0,92
1,00

Män 65-90 år:
Kvinnor 65-90 år:

0,98
1,02
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En faktor över 1 innebär en högre dödlighet och en faktor under 1 innebär en lägre dödlighet än
riksgenomsnittet.
Dödligheten under prognosperioden antas följa utvecklingen i riket enligt SCB:s riksprognos, men
justeras regionalt för kommunen för män respektive kvinnor i åldern 20-64 år respektive 65-90 år
enligt ovan.
Inflyttning
Antalet inrikes inflyttade antas ligga på 1 471 personer per år under prognosperioden, vilket är
medelvärdet för perioden 2014-2018.
Immigration
Immigrationen under prognosperioden antas följa rikets utveckling enligt SCB:s riksprognos
och baseras på den genomsnittliga andelen av rikets immigration till kommunen under åren
2009-2018 (0,16 procent).
Utflyttning och emigration
Utflyttningen under prognosperioden baseras på de observerade inrikes och utrikes
utflyttningsriskerna per ålder och kön för kommunen under åren 2013-2018.
Emigrationen är nedjusterad med 10 procent för hela prognosperioden. Utfallet år 2013 hade
en stor påverkan på prognoserna över emigrationen.
Angående prognosen så är det viktigt att belysa följande:
I 2016 års prognos bedömdes vi bli 39 322 personer 2016 och utfallet blev 39 235 personer.
I 2017 års prognos bedömdes vi bli 39 550 personer 2017 och utfallet blev 39 506 personer.
I 2018 års prognos bedömdes vi bli 39 784 personer 2018 och utfallet blev 39 879 personer.
SCB har gjort samtliga prognoser.
Utöver detta har vi bett SCB göra en prognos som inkluderar planerat bostadsbyggande.
I 2018 års prognos som även inkluderade beräknat bostadsbyggande bedömdes vi bli 39 872
personer 2018.
I 2019 års prognos som även inkluderade beräknat bostadsbyggande bedömdes vi bli 340 211
personer 2019.
Angående befolkningsutvecklingen för 2018 är det viktigt att belysa följande:





Lidköpings kommun ökar med 373 personer, cirka 100 personer mer än prognosen
Inflyttningen är 145 personer fler jämfört med prognosen. Inflyttningen är även högre
jämfört med prognosen som inkluderade planerat byggande
Andel i arbetsförålder ökar med 52 personer. Enligt prognosen skulle ökningen varit
31 st.
Antalet personer i ålder 21-25 minskar med 178 st. Enligt prognosen skulle
minskningen varit 93 st.
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