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Regionala utvecklingsnämnden

Skånes befolkningsprognos 2019–2028
Ordförandens förslag

Regionala utvecklingsnämnden förslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen lägger Skånes befolkningsprognos 2019–2028 till
handlingarna.
2. Regionstyrelsen uppmanar alla nämnder och förvaltningar att nyttja
Skånes befolkningsprognos som underlag i deras planeringsarbete.

Sammanfattning

Skånes årliga befolkningsprognos med en tioårig planeringshorisont är ett
viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. Enligt den nya
befolkningsprognosen för Skåne förväntas befolkningen att öka med 9,1
procent eller drygt 124 000 invånare, från 1 362 164 den 31 dec 2016, till
cirka 1 486 000 invånare år 2028.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-08-08
2. Skånes befolkningsprognos 2019–2028
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes
planeringsarbete. I Region Skåne görs varje år en prognos över
befolkningsutvecklingen i Skåne tio år framåt i tiden.
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Befolkningsökningen ligger lite över rikets förväntade utveckling för
tidsperioden. Ökningstakten i såväl riket som i Skåne förväntas vara starkare
i början av prognosperioden. Detta då det stora antalet flyktingar som kom
under 2015, fortfarande påverkar befolkningsutvecklingen.
Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinflyttade
personer. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna som föddes
runt 1990 upp i åldrar där fruktsamheten är hög och barnafödandet förväntas
öka. I kombination med en stor inflyttning bidrar detta till att Skåne kommer
att ha en stark befolkningstillväxt de närmsta åren. Antalet personer som
avlider förväntas att vara ungefär lika från år till år under prognosperioden.
Flyktingströmmar från framförallt Syrien, Afghanistan och Irak som varit
stora under framförallt 2015, förväntas minska kraftigt under
prognosperioden. Detta på grund av bland annat gränskontroller och hårdare
lagstiftning i många EU länder såväl som i Sverige kraftigt minskar
möjligheterna att ta sig till Sverige.
Under den närmaste tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att
förändras ganska markant, trots att medelåldern endast förväntas öka med
mindre än ett halvt år. Det är framförallt äldre barn och personer i åldrarna
80 år och äldre som förväntas öka mest fram till 2028. År 2018 var
medellivslängden vid födelsen drygt 84 år för kvinnor och nästan 81 år för
män. För varje decennium fram till 2070 beräknar SCB att medellivslängden
ökar med i genomsnitt ett år för kvinnor och drygt ett år för män.
Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg
fortfarande vara de kommuner som ökar mest, räknat i antal personer. Ser
man till den procentuella ökningen har även där de stora kommunerna en
stor förväntad folkökning, men även flera av de mindre kommunerna i
västra Skåne. Här utmärker sig exempelvis Vellinge och Staffanstorp. I
slutet av prognosperioden förväntas folkmängden öka i de flesta skånska
kommuner.
Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna,
samt större demografiska skillnader mellan stad och land. Trenden att fler
unga väljer att bosätta sig i städer fortsätter och fler förväntas också få
åtminstone sitt första barn där och flyttar inte lika snabbt till
kranskommunerna när barnaåren nalkas. Detta leder till att Skånes tre
största städer Malmö, Helsingborg och Lund förväntas öka sin procentuella
andel av Skånes födda barn under prognosperioden, samtidigt som städernas
andel av Skånes äldre förväntas minska.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Förslaget medför inte några kostnadskonsekvenser.
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Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra några miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan bedöms inte nödvändig.
Uppföljning

Befolkningsutvecklingen för Skåne följs upp löpande. SkåneAnalysen som
tas fram några gånger per år behandlar bland annat olika frågor kopplat till
befolkningsutvecklingen. Enheten för samhällsanalys tar årligen fram
befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.
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