LUNDS BEFOLKNINGSPROGNOS 2021 I CORONATIDER KOMPETENSUTVECKLING OCH TREND- OCH OMVÄRLDSFÖRELÄSNING
Hej,
Kompetensutvecklingsarbetet och Trend- och omvärldsanalysarbetet är ett kontinuerligt arbete och
stannar inte vid det arbete som genomfördes under 2019 och vår och höst 2020. Under 2021 planerar
vi, som en del av trend- och omvärldsarbetet, att hålla ett par föreläsningar per termin med fokus på
aktuella teman och trender för att öka kompetensutvecklingsarbetet ytterligare.
2021 fortsätter föreläsningsserien med Lunds befolkningsprognos i Coronatider
Presentationen är, som är brukligt i dessa tider, förinspelad och finns att hitta via länken nedan (en
länk för förtroendevalda och en för tjänstepersoner). Där finns även rapporten – Lunds
befolkningsprognos 2021. Befolkningsprognosen är beställda av Lunds kommun, men genomförd av
konsultföretaget SWECO för tredje året i rad.
Temat är likt förra året ”En mindre andel ska ta hand om allt fler” och trenden ”Allt större andel yngre
och äldre”, men med djupare fokus i år på konsekvenserna av Coronapandemin som till exempel ett
lägre barnafödande samt att det färdigställdes få bostäder i Lund 2020.
Christian Skarman, demograf på SWECO, presenterar utvecklingen utifrån Lunds kommuns nya
befolkningsprognos för 2021, i förhållande till bland annat utvecklingen i Sverige och andra
kommuner.
Dela gärna inbjudan till de personer i era respektive organisationer och förvaltningar som kan vara
intresserade av presentationen.
För förtroendevalda: https://inloggad.lund.se/organisation/fortroendevalda-lunds-kommun/webinarier/
För tjänstepersoner: https://inloggad.lund.se/ledning-ochstyrning/forbattringsarbete/omvarldsbevakning/
Förutsättningar för politiker:
• Erbjudandet är öppet som en kompetensutveckling, inte som en formell del av EVPprocessen.
• Respektive nämnd står för ersättningar till sina förtroendevalda, det vill säga förlorad
arbetsförtjänst, mötesarvode med mera utgår från respektive nämnd, och kräver beslut i
nämnden.
Tjänstepersoner
Inbjudan går till förvaltningschefer och andra chefer i kommunen men med uppmaningen att ni sprider
inbjudan till de medarbetare som kan uppskatta materialet.
Tidigare föreläsningar i serien 2021:
Två föreläsningar om Nuläge – Lunds näringsliv.
• Anders Olshov. Anders är tankesmedjan Intelligence Watchs chef och grundare. Han är
utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har en post-graduate degree från
Amsterdam School of International Relations. Anders har även en bakgrund som gymnasist i
Lund.
• Johan Wessman, vd för Øresundsinstituttet och chefredaktör för News Øresund. Johan är
utbildad företagsekonom vid Lunds universitet och var under 20 år verksam som reporter på
Sydsvenska Dagbladet i Malmö och Lund.
Tidigare föreläsningar i serien 2020:
• Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska Institutet. På
temat ”Falska nyheter och pandemi” och trenderna ”Förändrat medielandskap” och ”Ökad
osäkerhet i världen”

•

Christian Skarman, demograf SWECO. Temat ”En mindre andel ska ta hand om allt fler” och
trenden ”Allt större andel yngre och äldre” utifrån Lunds kommuns befolkningsprognos.
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