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§ 58 Fastställande av och information om
befolkningsprognos 2022 samt information om
befolkningsprognosens påverkan på Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023
Dnr KS 2021/1074

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

fastställa befolkningsprognosen för 2022 som underlag för
kommunens planering, samt

att

ge kommunkontoret i uppdrag att, i samråd med övriga
förvaltningar, ta fram förslag till justerat budgetunderlag med
uppdrag att nå kommunfullmäktiges överskottsmål samt skapa
utrymme för oförutsedda kostnader 2023.

Sammanfattning
Sweco Society har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram en
befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden
2022–2032 och utgår ifrån befolkningen uppdelad på kön och ålder i
ettårsklasser vid årsskiftet 2021-12-31. Prognosen bygger på
antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat
på de senaste årens utveckling för kommunen. Ett viktigt antagande
för prognosen är också det antagande som Lunds kommun gör om
antal färdigställda bostäder under prognosperioden.
Prognosen visar på en befolkningsökning med 1 450 personer under
år 2022 vilket ger en total befolkning om 128 826 personer vid årets
slut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås fastställa
befolkningsprognosen för 2022 som underlag för kommunens
planering.

Yrkanden
Jan Annerstedt (FNL) yrkar att arbetsutskottet beslutar
att fastställa befolkningsprognosen för 2022 som underlag för
kommunens planering, samt
att ge kommunkontoret i uppdrag att, i samråd med övriga
förvaltningar, ta fram förslag till justerat budgetunderlag med
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uppdrag att nå kommunfullmäktiges överskottsmål samt skapa
utrymme för oförutsedda kostnader 2023.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut
•
•

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-04-11 Fastställande av
befolkningsprognos 2022
Sweco AB, Rapport Lund befolkningsprognos 2022–2032, 202203-31

Beslutet skickas till
För kännedom:
Samtliga nämnder och styrelser
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Justerare

2022-04-19 klockan 13.00–14.54, Stadshuset, Sessionssalen
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP), § 55– (del av) 58
Fanny Johansson (S), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)
§ 59, i övrigt närvarande men ej tjänstgörande
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Jesper Sahlén (V)
Britt Steiner, planeringschef, deltar digitalt
Anna Braun (L), ordförande Visit Lund AB, § 55–57,
deltar digitalt
Christian Gehrmann (FNL), ordförande kultur- och
fritidsnämnden, § 55–57
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Calle Håkansson, projektledare Altitude Meetings, § 55–57
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Jens Nilson, utredare, § 57
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L)
Magdalena Titze, projektledare, § 58–59, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Sebastian Jaktling, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Mårten Hafström, kultur- och fritidsdirektör
Therese Fällman, hållbarhetschef, deltar digitalt
Ulrika Hjerpe, projektledare Altitude Meetings, § 55–57
Vesna Casitovski, kanslichef, § 55–58, deltar digitalt
Yasemin Arhan Modéer, VD Altitude Meetings, § 55–57,
deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
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Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 55–59

Tid och plats för justering

Digital justering onsdagen den 20 april 2022 kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 55–59

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-05-13

