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Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2017-2026
Förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner upprättad befolkningsprognos som ett
underlag för kommunens planering, samt översänder prognosen till
nämnderna för beaktande.
Ärende
Statistik & Utredningar har på kommunstyrelsens beställning tagit fram
befolkningsprognos till 2026.
Kommunledningskontoret anser att de antaganden och bedömningar som gjorts
av Statistik & Utredningar är välgrundade och föreslår att prognosen används
som ett underlag för kommunens planering.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2017-20126
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Bakgrund
Kommunprognos 2017-2026 bygger på den faktiska befolkningen i Linköpings
kommun 2016-12-31, fördelad på ettårsklasser och kön.
Antal födda barn per kvinna väntas öka svagt under de kommande åren och
plana ut på en nivå mellan 2012 och 2015 års nivå, 1,85 födda barn per kvinna.
Prognosen bygger på att flyttningsnettot 2017-2021 varierar mellan 1 300 och
1 950 personer per år. 2022-2026 väntas flyttnettot bli drygt 1 350 personer per
år. Medeltalet för flyttningsnettot 2017-2026 antas därmed bli 1 440 personer
per år. Medeltalet för de senaste tio åren 2007-2016 var 1 125 personer per år.
Att flyttnettot under de kommande åren väntas bli högre beror dels på ett större
förväntat kommunmottagande av flyktingar. Det beror även på ett stort antal
förväntade nybyggda bostäder som väntas bidra till en ökad inflyttning.
Liksom under de senaste åren råder fortsatt osäkerhet om förändringar av
födelsetalen, universitetets utveckling, flykting- och anhöriginvandringen och
hur arbetsmarknaden i Linköping kommer att stå sig gentemot konkurrerande
regioner. Bostadsbyggandet har tagit fart och det väntas påverka
befolkningsutvecklingen i en positiv riktning på sikt.
Jämfört med den reviderade prognosen från augusti 2016 innehåller
Kommunprognos 2017-2026 bl.a. följande förändringar:
• Ökad inflyttning
• Något minskad utflyttning
• Minskat antal födda barn de kommande tre åren, därefter ökat antal födda
barn
Befolkningen 2016-12-31 blev 861 personer fler än vad den reviderade
prognosen från augusti 2016 förutsåg. Den sammanlagda effekten av detta
högre utgångsläge samt antagandet om högre flyttningsnetto under hela
prognosperioden medför att folkökningen 2017 förväntas bli 10 procent högre i
Kommunprognos 2017-2026 än i prognosen från augusti 2016. Skillnaden
mellan årets och förra årets reviderade prognos är störst i åldrarna 19-24 år där
årets prognos är klart högre. Årets prognos är även högre för åldrarna 13-15,
25-44 och över 80 år. I åldrarna 0-5, 6-12 och 16-18 år är årets prognos lägre
än prognosen från augusti 2016.
Uppföljning och utvärdering
Utfallet följs upp i samband med att befolkningsprognos 2018-2027 tas fram
om ett år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är ej påkallad.
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