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Sammanfattning 

Under 2020 ökade Uddevalla sin befolkning med drygt 80 personer. Befolkningsökningen var lägre än 

väntat och vi får gå så långt tillbaka som till tidigt 2000-tal för att se samma takt i befolkningsutvecklingen. 

Avvikelsen berodde framförallt på en hög utflytt av unga vuxna, samt en låg invandring. Till följd av 

osäkerheten i rådande pandemi så väntas befolkningstillväxten vara något dämpad de närmaste åren för att 

sedan återgå till mer normala nivåer.  

 

Under den kommande tioårsperioden beräknas antalet invånare öka med cirka 3 650 personer, från 56 787 år 

2020 till cirka 60 435 år 2030. Detta motsvarar en total ökning på cirka 6,4 %. Fram till och med 2030 

väntas kommunen öka sin befolkning med i genomsnitt cirka 365 personer per år.  

 

En betydande del av Uddevallas befolkningstillväxt har under senare år genererats av inflyttning från 

utlandet samt nybyggnation. Prognosantagandena gällande migrationens omfattning är förknippade med en 

hög grad av osäkerhet och kan snabbt komma att förändras. Under kommande år väntas antalet nya 

färdigställda bostäder vara relativt hög. Antalet nyanlända väntas vara låg jämfört med tidigare år. 

Fruktsamheten väntas vara något lägre de närmaste åren för att sedan öka under slutet av prognosperioden. 

Detta beror på att de stora kullarna som föddes i början av 1990-talet närmar sig 30-årsåldern, men att 

trenden är att allt fler är äldre när de får sitt första barn. 

 

Befolkningstillväxten beror till stor del på ett positivt flyttnetto, det vill säga fler personer flyttar in till 

kommunen än ut ur den. Under de kommande tio åren väntas även fler personer födas än avlida varje år, 

vilket även leder till ett positivt födelsenetto.    

 

Prognosen utgår från Statistiska centralbyråns (SCB) register över totalbefolkningen och visar enbart de 

personer som finns folkbokförda i kommunen. Detta innebär att det, utöver vad som framkommer i 

prognosen, finns ett okänt antal ej folkbokförda personer i kommunen som kan efterfråga kommunal service.  

 

Årets prognos innehåller en höge grad av osäkerhet än tidigare till följd av pandemin som visat sig ha 

påverkan på alla delar i samhället och därmed också alla antaganden i prognosen. Människors benägenhet att 

flytta ut ur eller in i kommunen och tankar om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen 

och tankar om framtiden. Nationellt sågs även en förhöjd dödlighet under 2020 även om Uddevalla inte sett 

den påverkan lokalt. 

 

Kommunledningskontorets har gjort en bedömning av omfattning och lokalisering av framtida 

bostadsbyggande utifrån den kunskap som finns tillgänglig våren 2021. Kommundirektörens ledningsgrupp 

har sedan tagit ställning till antagandena och ställt sig bakom en övergripande prognosriktning. Visar det sig 

att de antaganden som gjorts avviker från faktisk utveckling påverkas prognosens träffsäkerhet. 

Sammanfattningsvis kan befolkningsutvecklingen bli både högre och lägre än vad prognosen anger.  
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Övergripande trender under prognosperioden 2021-2030 

• De närmsta åren förväntas befolkningstillväxten vara dämpad till följd av pandemins effekter såsom 

lägre invandring samt relativt hög utflytt av unga. På sikt prognostiseras dock en återgång till mer 

normala nivåer, mycket tack vare en relativt hög byggnationstakt av nya bostäder i kombination med 

en stark efterfrågan på bostäder i kommunen.  

 

• Det kommer att födas många barn de kommande åren eftersom de stora kullarna från början av 1990-

talet nu närmar sig 30-årsåldern då många väntas bli föräldrar. SCB förutspår dock att utveckling 

dämpas något på sikt på grund av att kvinnor kommer att vara äldre när de föder barn samt att det 

kommer att födas färre barn per kvinna. 

 

• Under prognosperioden väntas antalet personer över 80 år öka kraftigt då de stora kullarna av 1940-

talister når dessa åldrar i kombination med att fler lever längre. 

 

• Under prognosperioden ökar framförallt andelen äldre i större omfattning än andelen invånare i 

åldrarna 20-64 år. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet och resurser 

ökar alltså, medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  

Befolkningsförändringar 2020-2030 

• Antal 0-åringar beräknas öka från 621 till cirka 670 barn. Detta är en ökning med knappt 8 % eller 

cirka 50 barn. 

• Antalet barn i förskoleålder, 1-5 år, beräknas ligga kvar på samma nivå 2030 som 2020, det vill säga 

cirka 3 450 barn.  

• Antalet barn i grundskoleåldrarna, 6-15 år, beräknas öka från 6 928 till cirka 7 300 barn år. Detta är 

en ökning med drygt 5 % eller cirka 370 barn.  

• Antalet ungdomar 16-19 år, beräknas öka från 2 520 cirka 2 940 personer. Detta är en ökning med 

knappt 17 % eller cirka 400 ungdomar. 

• Antalet i åldersgruppen 20-64 år beräknas öka från 31 164 till cirka 32 320 personer. Detta är en 

ökning med knappt 4 % eller cirka 1 160 personer. 

• Antalet ålderspensionärer, 65 år och äldre, beräknas öka från 12 108 till cirka 13 770 personer. Detta 

är en ökning med knappt 14 % eller cirka 1 660 personer. 

• Utav dessa beräknas antalet personer som är 80 år och äldre öka från 3 475 till cirka 4 480 personer. 

Detta är en ökning med knappt 29 % eller cirka 1 000 personer. 

• De delar av kommunen som till och med 2025 väntas ha störst befolkningstillväxt sett till antal är  

Ammenäs, Skansberget och Bohusgården. 
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1. Inledning 

Uddevalla kommun gör årligen en prognos över den framtida befolkningsutvecklingen. Denna prognos är 

gjord våren 2021 av kommunledningskontorets ekonomiavdelning och utgör ett planeringsunderlag för 

kommunens verksamheter.  

 

Totalprognosen för hela kommunen omfattar tioårsperioden 2021-2030. Utöver detta finns prognoser på 

delområdesnivå för femårsperioden 2021-2025.  

 

Samtliga prognoser utgår från kommunens folkbokförda befolkning 31 december 2020 uppdelad i               

1-årsklasser efter kön. Prognoserna anger trolig utveckling utifrån vid prognostillfället gjorda antaganden 

om fruktsamhet, dödsrisker samt in- och utflyttning.  

 

Första prognosåret utgörs av innevarande år, d.v.s. 2021. Detta medför att när prognosen behandlas i 

kommunstyrelsen i juni har snart halva första prognosåret passerat. Anledningen till att prognosen görs 

under våren är att nödvändigt statistikunderlag levereras från SCB under första veckan i maj.  

 

1.1 Att använda befolkningsprognosen 

I denna rapport redovisas de diagram och tabeller som är mest efterfrågade av politiker, tjänstepersoner och 

invånare. Prognoser finns även utifrån skolans och förskolornas områdesindelningar. Det finns vid behov 

även möjlighet att göra andra indelningar av materialet gällande geografiska områden, kön och 

åldersgrupper. 

 

Önskar du hjälp med att ta fram andra ålders- och områdesindelningar, tolka materialet eller har frågor kring 

de antaganden som ligger till grund för prognosen är du välkommen att kontakta ekonomiavdelningens 

enhet för planering och styrning.  

 

Det är viktigt att betona att tabellerna och diagrammen redovisar en prognos givet vad som var känt vid 

prognostillfället i maj 2021.  
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1.2 Osäkerhet i prognosen 

En prognos görs alltid utifrån den kunskap som finns vid prognostillfället. Även om det går att göra väl 

grundade antaganden utifrån kända demografiska, sociala, politiska och ekonomiska förhållanden så 

kvarstår alltid ett visst mått av osäkerhet. Förändringar i till exempel bostads-, invandrings- eller 

familjepolitik samt konjunktursvängningar eller utvecklingen i andra delar av världen kan ha betydelse för 

fruktsamhet, dödlighet och flyttmönster. Dessa typer av samhällsförändringar är inte alltid möjliga att vare 

sig förutse eller bedöma konsekvenserna av.   

 

Vid utförandet av prognosen befinner sig världen mitt i en stor samhällsförändring till följd av covid-19. 

Den pågående pandemin har startat en global lågkonjunktur och i länder där smittspridningen varit utbredd 

har även dödligheten varit förhöjd. Människors benägenhet att flytta ut ur eller in i kommunen och tankar 

om familjebildning och barnafödande påverkas av konjunkturen och tankar om framtiden. För Uddevallas 

del har pandemin hittills haft störst effekt på in- och utflyttning. Migrationen har varit låg under 2020 medan 

många unga vuxna lämnat kommunen under hösten i samband med studiestart.  Hur omfattande påverkan 

pandemin kommer att ha på befolkningsutvecklingen i Uddevalla kommun framåt är fortfarande osäkert, 

men i denna befolkningsprognos görs antaganden om detta inom flertalet områden. 

 

Prognosen visar enbart kommunens folkbokförda befolkning. I prognoserna ingår inte personer som vistas i 

kommunen utan att vara folkbokförda, exempelvis asylsökande eller personer som i praktiken bor i 

Uddevalla men är skrivna i annan kommun. Det kan således finnas personer som bor i kommunen och som 

efterfrågar kommunal service, men som inte fångas upp i befolkningsprognosen. På motsvarande vis kan det 

finnas personer som är folkbokförda i Uddevalla kommun och därmed räknas in i prognosen men i själva 

verket bor någon annanstans.  

 

Vid användning av prognosen är det viktigt att ha i åtanke att det aldrig med säkerhet är möjligt att fastställa 

befolkningens framtida storlek och sammansättning. Prognosen ska ses som ett möjligt scenario givet vissa 

antaganden. Prognosens osäkerhet ökar ju längre fram i tiden den sträcker sig. Mindre prognosområden 

medför en större osäkerhet än större prognosområden, då dessa är mer känsliga för slumpvisa variationer 

och avvikelser i prognosantagandena.  

 

Vissa generella drag i befolkningsutvecklingen kan förutses med god precision, medan andra är mer osäkra. 

Generellt är osäkerheten störst för de åldersgrupper som vid prognostillfället ännu inte är födda. 

Fruktsamheten kan variera mellan olika år och är beroende av åldersstrukturen i ett visst område. Detta 

innebär att det redan på kort sikt finns en stor prognososäkerhet bland de yngsta. En annan 

svårprognosticerad grupp är 19-30-åringarna, vilka har en hög benägenhet att flytta både in i och ut ur 

kommunen. Vidare innebär ökad dödlighet med stigande ålder en utmaning i skattningen av antalet äldre. 

 

Inflyttningen påverkas i hög grad av den nybyggnation som planeras vid prognostillfället. I det fall 

antagandena gällande bostadsbyggnationens omfattning, typ, tidpunkt samt placering i kommunen skiljer sig 

från faktiskt utfall kan detta medföra att prognosen blir missvisande. Det närmsta året kan man med relativt 

god säkerhet förutsäga antalet nybyggda bostäder. Osäkerheten ökar dock markant längre fram i tiden. 

Exempelvis kan konjunktur, marknadsläge samt olika former av lagstiftning påverka nivån på 
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bostadsbyggandet, vidare kan överklaganden av planprojekt innebära att byggplaner senareläggs. 

Kommunen planerar från och med år 2021 för ett högt bostadsbyggande. Om delar av den förväntade 

bostadsbyggnationen senareläggs eller uteblir påverkar detta befolkningsutvecklingen. 

 

Antaganden om invandringens omfattning baserar sig på kommunledningskontorets bedömning av 

Migrationsverkets prognos om kommunmottagande. Antalet asylsökande har nu stabiliserats på en låg nivå 

men eventuella förändringar i antalet asylansökningar samt regelverket kring anhöriginvandring kan snabbt 

komma att ha stor påverkan på befolkningsutvecklingen.  

 

Sammanfattningsvis kan skillnader mellan prognos och faktiskt utfall bero dels på att de antaganden som 

gjordes vid prognostillfället visar sig vara felaktiga såväl som slumpmässiga avvikelser. Det kan även finnas 

händelseförlopp som inte helt fångas upp av prognosmodellen. Mot denna bakgrund ska prognosen ses som 

ett möjligt scenario givet vissa antaganden.  
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2. Prognosantaganden 

Befolkningsprognosen utgår från kommunens befolkning 31 december 2020. Statistiskt underlag till 

befolkningsprognosen hämtas från SCB och bearbetas i prognosverktyget Demos. Uppgifter om planerat 

bostadsbyggande har inhämtats från kommunledningskontorets strateger inom bostadsförsörjning och 

samhällsplanering. Uppgifter om förväntad nivå på invandring har uppskattats av kommunledningskontoret 

utifrån Migrationsverkets prognos i februari och april 2021.  

Antaganden som ligger till grund för prognosen är: 

  

• Inflyttning inkl. bostadsbyggande och invandring  

• Utflyttning  

• Födda 

• Döda 

 

Kommundirektörens ledningsgrupp har översiktligt tagit del av de antaganden som ligger till grund för 

prognosen samt tagit ställning till totalprognosens övergripande inriktning. 

2.1 Startbefolkning 

Den 31 december 2020 var 56 787 personer folkbokförda i Uddevalla kommun. Dessa utgör prognosens 

startbefolkning. Fördelningen mellan män och kvinnor var förhållandevis jämn, 49,8 % kvinnor och 50,2 % 

män.  

2.2 Bostadsbyggande 

En viktig faktor i prognosen är de kommande årens planerade bostadsbyggande. Antagandena om framtida 

bostadsbyggande baserar sig på bedömningar från kommunledningskontorets strateger inom 

bostadsförsörjning och samhällsplanering.  

 

Förutom fortsatt byggnation av flerbostadshus i ett flertal områden i Uddevalla centrum kommer de 

närmaste åren att präglas av fullbordandet av Sundsstrand, där det blir blandad bebyggelse. Vidare pågår 

under flera år byggandet av ett stort antal villor i Furuhall och Överby Höjd nära Rotviksbro.  

 

Olika typer av bostäder medför olika boendetäthet, exempelvis flyttar fler in i nybyggda villor än nybyggda 

hyreslägenheter. Även ålders- och könsfördelningen bland boende i nybyggda bostäder skiljer sig åt mellan 

olika boendeformer, som exempel bor det i regel fler barn i områden med många småhus. Utifrån 

bedömningar om det kommande bostadsbyggandets omfattning och karaktär kan antaganden göras om 

inflyttarnas antal, kön och ålder.  
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2.3 Inflyttning 

Möjligheterna att flytta till och inom kommunen påverkas av befintligt bostadsbestånd samt av 

bostadsbyggandets omfattning. Befintligt bostadsbestånd påverkar nettoinflyttningen genom exempelvis 

generationsväxling, om- och tillbyggnation, rivning samt omvandling av fritidshus till permanentbostäder. 

Vissa flyttningar sker utan att bostäder friställs för andra, till exempel då barn flyttar hemifrån eller vid 

separationer där ena parten bor kvar i bostaden.  

 

Antalet inflyttade till Uddevalla kommun har de senaste tre åren (2018-2020) varierat mellan cirka 2 670 

och 2 940 personer årligen med ett genomsnitt på cirka 2 800 personer. Inflyttningen från utlandet fortsätter 

att minska. Detta leder till att den höga inflyttningen till följd av invandringen som var som högst år 2016 

fortsätter att avta.  

 

 
Diagrammet visar faktisk inflyttning 2000-2020 och prognos över inflyttning 2021-2030 

 

Mot bakgrund av statistiska uppgifter görs antaganden om en åldersfördelning för de kommande inflyttarna i 

1-årsklasser och fördelat på kvinnor och män. I prognosen används åldersfördelning beräknad utifrån 

faktiska tal för Uddevalla under den senaste treårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan 

olika år används utjämnade värden för perioden 2018-2020.   

 

  



 

9 
 

  

 

  

 

2021-05-27 

 

DNR: KS 2021/00344  

 

I diagrammet nedan ser vi att inflyttarna till Uddevalla kommun har en tydlig topp mellan 20-35 år, samt en 

mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa åldersgrupper som många byter 

bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. 
 

 
Diagrammet visar åldersfördelningen bland inflyttarna till Uddevalla kommun 2018-2020 som använts i prognosen 

 

2.4 Migration 

Antagandena om migrationens omfattning baseras på kommunledningskontorets bedömning av 

Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos från februari och april 2021. Asylsökande finns inte med 

i SCB:s befolkningsstatistik och ingår därmed inte heller i befolkningsprognosen innan eventuellt 

uppehållstillstånd beviljats och folkbokföring skett (nyanlända).  

 

Det råder fortfarande en begränsad rörlighet med reserestriktioner på grund av pandemin. Antal nya 

asylsökande till Sverige år 2021 förväntas därför bli runt 15 000, för att sedan öka något år 2022–2023 till ca 

20 000 årligen. Det är samma nivåer som var i början av 2000-talet. Kulmen av asylsökande nåddes 2015 då 

drygt 160 000 sökte asyl i Sverige och där flertalet av dessa flydde på grund av konflikten i Syrien. 

 

Antal personer som beviljats uppehållstillstånd och sedan folkbokfört sig i en kommun, har sjunkit stort de 

sista åren. År 2016 och 2017 var det nästan 70 000 årligen i Sverige, medan det år 2020 hade sjunkit till 

knappt 14 000. Migrationsverkets prognos från april 2021 är att drygt 14 000 kommer att beviljas 

uppehållstillstånd under 2021, för att sedan sjunka något år 2022–2023 till 12 000–13 000 årligen. 
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Uddevalla kommun har sett samma utveckling och från knappt 690 personer år 2016 så har mottagandet 

sjunkit till knappt 80 personer, år 2020. De senaste åren har kommunen tagit emot i snitt cirka 0,5 % av det 

totala antalet nyanlända i riket. Direktinflyttade efter uppehållstillstånd och ett positivt flyttnetto, ger en 

samlad prognos för det totala mottagandet av nyanlända om cirka 75 personer 2021 och cirka 70 personer 

2022. 

 

 
Diagrammet visar faktiskt antal nyanlända i kommunen mellan år 1985-2020 och prognos över antal nyanända 2021-2022  
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2.5 Utflyttning  

Under de senaste tre åren har utflyttningen varierat mellan cirka 2 460 och 2 680 personer årligen med ett 

genomsnitt på 2 560 personer per år. De som flyttar från Uddevalla kommun flyttar framförallt till andra 

kommuner inom Västra Götaland. Under 2020 flyttade ett mycket högt antal personer ut ur kommunen. 

Detta beror framförallt på att unga vuxna lämnade kommunen i högre utsträckning än normalt och den 

största utflytntingen skedde tidigt under hösten. Detta är sannolikt en effekt av pandemin. Många unga har 

haft särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden och fler utbildningsplatser har erbjudits vid universitet 

och högskola, vilket förmodligen har gjort att fler än vanligt har lämnat kommunen för studier. Denna 

möjliga utveckling sågs redan vid förra prognostillfället och därför bedömdes utflyttningen vara mycket 

osäker de kommande åren. Denna osäkerhet kvarstår och gör de kommande årens utflyttning särskilt svår att 

prognostisera. 

 

 
Diagrammet visar faktisk utflyttning 2000-2020 och prognos över utflyttning 2021-2030 

 

Antalet invånare som förväntas flytta från kommunen beräknas utifrån så kallade utflyttningsrisker som 

appliceras på befolkningen. Dessa anger sannolikheten för att en man eller kvinna i en viss ålder flyttar ut 

från kommunen. I prognosen används utflyttningsrisker beräknade utifrån faktiska tal för Uddevalla under 

den senaste treårsperioden. För att undvika slumpmässiga variationer mellan olika år används utjämnade 

värden för perioden 2018-2020.  

 

På samma sätt som för inflyttningen till Uddevalla kommun ser vi också för utflyttningen en tydlig topp 

mellan 20-35 år, samt en mindre topp bland de yngsta. Detta beror på att det generellt är i dessa 

åldersgrupper som många byter bostad för att sedan bli kvar inom sin kommun i en längre period. Kvinnor 
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runt 20 år verkar ha en högre risk för utflyttning än män i samma ålder. Detta beror sannolikt på att kvinnor 

studerar i högre utsträckning än män och därför flyttar från kommunen för studier på annan ort. Under 2020 

sågs en större utflyttning bland unga vuxna vilket har resulterat i en ökad utflyttningsrisk i dessa åldrar 

jämfört med senaste års prognoser. 

 

 
Diagrammet visar utflyttningsrisker fördelat på ålder och kön för Uddevalla kommun 2018-2020 som använts i prognosen 

 

Utflyttningsrisker tillsammans med antaganden om åldersfördelning för inflyttare används i prognosen som 

metod för att beskriva generationsväxlingen i olika bostadsområden. Enkelt förklarat ger en hög risk för 

utflyttning bland äldre i kombination med en hög andel yngre inflyttare oss tydliga tecken på en pågående 

generationsväxling, där äldre flyttar ut ur och yngre flyttar in i området. 

2.6 Fruktsamhet 

Fruktsamheten, det vill säga hur många barn som föds per fertil kvinna, beskrivs och prognostiseras genom 

så kallade fruktsamhetstal. Dessa beräknas genom att studera hur många barn som föds per kvinna i varje 

ålder, det vill säga antal barn födda av 20 årig moder dividerat med antal 20 åriga kvinnor i populationen. I 

diagrammet nedan visas fruktsamhetstalen per 1 000 kvinnor vid varje given ålder. Hur många barn som 

föds beror sedan på fruktsamhetstalet och antalet kvinnor i barnafödande ålder i kommunen. Under 

treårsperioden 2018-2020 har årligen mellan cirka 620 och 650 personer fötts i kommunen. Genomsnittet 

under treårsperioden ligger på cirka 640 födslar per år. 

 

I Uddevalla föder kvinnor i genomsnitt fler barn och tidigare än kvinnor i riket. Den tidigare höga 

fruktsamheten för kommunen har dock minskat de senaste åren. Trenden är än mer tydlig för riket och på 
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längre sikt förutspår SCB att kvinnor blir äldre när de föder barn samt att det kommer att födas färre barn per 

kvinna.  

 

Historiskt har barnafödandet minskat i samband med kriser och lågkonjunkturer. Det är dock för tidigt för 

att tydligt se pandemins effekter på barnafödandet vilket medför en betydande osäkerhet i prognosen. 

Prognosen över antalet födda barn beräknas utifrån antalet kvinnor i fruktsam ålder (15-50 år) samt på de tre 

senaste årens fruktsamhetstal. Därefter väntas Uddevallas utveckling ligga strax över riket de närmsta åren 

för att sedan följa rikets utveckling på längre sikt i enlighet med SCB:s riksprognos.  

 

 
Diagrammet visar fruktsamhet för kvinnor i Uddevalla kommun utjämnade värden för 2018-2020 som använts i prognosen 

jämfört med rikets observerade värden 2018-2020 
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2.7 Dödsrisker  

Befolkningens ålders- och könssammansättning avgör hur många som förväntas avlida under 

prognosperioden. Antalet avlidna beräknas i prognosen genom att ålders- och könsspecifika dödsrisker 

appliceras på befolkningen. Dessa uppgifter hämtas från statistikunderlag från SCB. Dödsriskerna i de olika 

åldrarna anger sannolikheten för män respektive kvinnor att avlida vid en viss ålder.  

 

I prognosen används dödlighetsindex för Uddevalla, vilket är 97 för män och 98 för kvinnor. För att jämna 

ut slumpvisa skillnader mellan olika år används ett utjämnat värde för de senaste tre åren. Dödligheten för 

invånare i Uddevalla förväntas alltså ligga strax under prognosen för riket (index 100). Under treårsperioden 

2018-2020 har årligen mellan cirka 510 och 570 personer avlidit i kommunen. Genomsnittet under 

treårsperioden ligger på cirka 550 dödsfall/år.   

 

Totalt sett så har det vid prognosens utförande ännu inte observerats någon överdödlighet i kommunen till 

följd av covid-19. Under 2020 avled 3 % färre individer jämfört med medelvärdet för perioden 2015-2019. 

Under våren har Uddevalla haft en god vaccinationstäckning bland befolkningen och bland de med störst 

risk att avlida i covid-19. Därför bedöms sannolikheten om en total överdödlighet för åren framåt som låg 

och således görs heller inga antaganden om förhöjda dödsrisker i prognosen.  

 

 
Diagrammet visar antal avlidna personer folkbokförda i Uddevalla kommun per månad under 2020 och jan-apr 2021 som 

jämförs med medelvärdet för perioden 2015-2019. 
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3. Befolkningsprognos för Uddevalla  

3.1 Befolkningsutveckling 

De genomgånga prognosantagandena utgör således grunden i vad som påverkar den slutliga 

befolkningsutvecklingen för ett geografiskt område. Uddevalla har haft en positiv befolkningsutveckling 

under hela 2000-talet. Den positiva trenden väntas fortsätta fram till 2030. Kommunen spås växa med cirka 

3 650 invånare, en ökning med 6,4 %. Jämfört med tidigare års prognoser är detta en dämpning på grund av 

lägre invandring och stora osäkerheter i pandemin. Könsfördelningen var förhållandevis jämn 2020 då 49,8 

% av kommuninvånarna var kvinnor och 50,2 % var män. Enligt prognosen väntas andelen män öka till 50,5 

% år 2029 och andelen kvinnor väntas minska till 49,5 %. 

 

 
Diagrammet visar Uddevallas befolkningsutveckling 2000-2020 med prognos 2021-2030 
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Diagrammet nedan visar tydligt den kraftiga befolkningsökningen som skedde i slutet av 2015, hela 2016 

och till viss del även 2017. Under 2018 och 2019 var befolkningsökningen mer i nivå med tiden före denna 

period och under 2020 såg vi den lägsta befolkningsökningen på många år. Som tidigare nämnts berodde 

denna framförallt på en hög utflyttning och en låg invandring. De närmsta åren väntas ha en lägre 

befolkningstillväxt än normalt för att sedan återgå till en nivå som motsvarar den innan det höga 

flyktingmottagandet. Detta är mycket tack vare en relativt hög byggnationstakt av nya bostäder i 

kombination med en stark efterfrågan på bostäder i kommunen.  

 

 
Diagrammet visar Uddevalla kommuns årliga befolkningsökning. Faktisk årlig befolkningsökning visas mellan 2000-2020 samt 

prognosticerad årlig befolkningsökning mellan 2021-2030.  
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Uddevalla växer och fortsätter att vara en attraktiv kommun att flytta till, framförallt bland personer boende i 

andra kommuner i Västra Götaland och personer som flyttar hit från utlandet. Som tidigare nämnts avvek 

dock 2020 med en hög utflyttning vilket resulterade i ett negativt flyttnetto om 4 personer, det vill säga att 4 

personer fler flyttade ut än vad som flyttade in. Som diagrammet nedan visar prognostiseras dock en 

successiv återgång till ett mer normalt flyttnetto för kommunen.  

 

 
Diagrammet visar faktisk (2000-2020) och prognosticerad (2021-2030) utflyttning och inflyttning för Uddevalla kommun  
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Tidigt 2000-tal hade Uddevalla ett negativt födelsenetto under flera år, det vill säga att det föddes färre 

personer än vad som avled i kommunen. För lite drygt 10 år sedan vände dock trenden och har sedan dess 

legat på stadigt positiva siffror. Födelsenettot spås öka mot slutet av prognosperioden. Detta beror på att fler 

väntas födas, medan dödligheten väntas ligga kvar på dagens nivå. Som nämnts under avsnittet om 

prognosantaganden finns en stor osäkerhet vad gäller antal födda barn till följd av den pågående pandemin 

och dess samhällseffekter. Antal avlidna har dock visat sig ligga på en normal nivå och allt fler lever längre. 

 

 
Diagrammet visar faktiskt (2000-2020) och prognosticerat (2021-2030) antal födda och avlidna personer i Uddevalla kommun 
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3.2 Befolkningens sammansättning 

Diagrammet nedan visar de demografiska utmaningar som detta avsnitt tydligt kommer att lyfta. Där den 

orangea linjen ligger över den blå väntas antalet invånare vara fler år 2030 än år 2020. Jämfört med 2020 

blir antalet invånare i Uddevalla kommun fler i de flesta åldrar. Tydligt är dock att antal äldre och barn och 

unga väntas bli fler i så gott som alla åldrar, medan det i flera åldrar i intervallet 20-64 år spås bli färre 

invånare.  

 

 
Diagrammet visar befolkningens sammansättning i 1-årsklasser för faktisk befolkning 2020 jämfört med prognos för 2030 
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Diagrammet nedan ger en överblick över ålderssammansättningen av Uddevallas befolkning och hur denna 

utvecklas från 2010 till 2030. Alla åldersgrupper väntas öka i antal, men sammansättningen ändras något. 

Andelen barn och unga samt äldre ökar något medan andelen som är mellan 20-64 år minskar. Detta är 

utmanande för kommunen på flera sätt. Andelen av befolkningen som är i behov av kommunal verksamhet 

och resurser ökar medan den andel som genererar skatteintäkter minskar.  

 

 
Diagrammet visar antal och andel invånare i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk befolkning för 2010, 2015 och 2020 

och prognos för 2025 och 2030. 
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Bortsett från barn i förskoleåldern väntas samtliga åldersgrupper i diagrammet nedan öka i antal från 2020 

fram till 2030. Ökningen har pågått sedan 2009 för de flesta åldersgrupper. För gruppen invånare 16-19 år 

sågs dock en minskning mellan 2010-2020 då antalet minskade med cirka 18 %. Trenden spås dock vända 

och till 2030 väntas en återgång till 2010 års nivå. Antalet invånare 80 år och äldre väntas öka med cirka 29 

% mellan 2020-2030. Jämfört med tidigare prognoser syns en än tydligare utveckling av allt fler äldre. 

Sammanfattningsvis ökar antalet barn och unga samt äldre procentuellt mer än gruppen 20-64 år, vilket 

innebär en utveckling där färre ska försörja fler.  

 

 
Diagrammet visar procentuell förändring av antal invånare per åldersgrupp jämfört med 2020. Faktisk befolkning för 2010, 2015 

och 2020 och prognos för 2025 och 2030. 
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3.3 Antal barn och unga efter ålderskategori 2010-2030 

Antal barn och unga väntas öka bland de flesta åldersgrupper i kommunen de närmaste 10 åren. År 2030 

beräknas det födas cirka 670 barn, knappt 8 % fler barn jämfört med 2020. Antal barn i förskoleåldrarna (1-5 

år) väntas ligga på samma nivå som 2020, cirka 3 450 barn. Antalet barn i grundskoleåldrarna totalt (6-15 

år) väntas öka med drygt 5 % till cirka 7 300 barn. Ungdomar i åldrarna 16-19 år beräknas öka med knappt 

17 % till cirka 2 940 ungdomar.  

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal barn och unga i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-2020 och 

prognosticerad utveckling år 2021-2030 
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3.4 Antal vuxna och äldre efter ålderskategori 2009-2029 

Antal vuxna i arbetsför ålder (20-64 år) beräknas öka fram till 2030. Vuxna i åldrarna 20-44 år väntas öka 

mest, med drygt 6 % till cirka 18 110 personer. Gruppen 45-64 år väntas även den öka, men med knappt 1 % 

till cirka 14 210 personer. 

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal vuxna (20-64 år) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-2020 

och prognosticerad utveckling år 2021-2030. 
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Den äldre delen av befolkningen, det vill säga personer 65 år och äldre, väntas även den bli större fram till 

2030. Antal äldre i åldrarna 65-79 år väntas öka med knappt 8 % till cirka 9 290 personer. Den stora 

ökningen procentuellt bland äldre väntas ske bland de i åldrarna 80 år och äldre, som väntas öka med knappt 

29 % till cirka 4 480 personer. 

 

 
Diagrammet visar utveckling av antal äldre (65 år och äldre) i Uddevalla kommun per åldersgrupp. Faktisk utveckling år 2010-

2020 och prognosticerad utveckling år 2021-2030. 
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4. Delområdesprognos 

Förutom den totala befolkningsprognosen för Uddevalla kommun görs årligen ett antal 

delområdesprognoser. Dessa blickar fem år fram i tiden och omfattar åren 2021-2025. 

Befolkningsutvecklingen kan skilja stort i kommunens delområden. Vissa områden är starkt expansiva och 

kan öka mer än vad kommunen gör totalt, medan det i vissa områden istället kan ses en minskning på grund 

av hög utflyttning. För flera av kommunens verksamheter är det viktigt att inte enbart få en prognos utav 

kommunens totala befolkningsutveckling. De behöver framför allt veta vilka områden som spås öka eller 

minska samt hur utvecklingen ser ut i utvalda åldersgrupper i kommunens delområden.  

 

Delområdesförändringar är starkt kopplade till bostadsbyggandet. Majoriteten av nybyggda bostäder 

genereras av större och mindre nybyggnadsprojekt inom planlagt område. Utöver detta sker tillkomst av nya 

bostäder genom spridd bebyggelse. Eftersom antalet nya bostäder har stor betydelse för 

befolkningsutvecklingen på delområdesnivå måste delområdesprognoser studeras med hänsyn tagen till i 

vilken omfattning planerad bostadsbebyggelse kommer till stånd. Utifrån den kunskap som finns vid 

prognostillfället görs antaganden om antal bostäder, typ av bostad samt tidpunkten då dessa förväntas vara 

inflyttningsklara. I det fall prognostiserad byggnation avviker från den faktiska byggnationen kan prognosen 

på delområdesnivå bli missvisande.  

 

Uddevalla kommun är indelat i ett antal nyckelkodsområden. Vart och ett av dessa områden klassificeras 

utifrån bebyggelsestruktur till så kallade typkodsområden. Typkoden bestäms utifrån hustyp (små- eller 

flerbostadshus), ägandeform (hyres-, bostads- eller äganderätt), byggnationens ålder, en nivåfaktor som 

bestäms av taxeringsvärdet samt folkmängden inom respektive hustyp/ägandeform. De olika 

typkodsområdena följer olika mönster för in- respektive utflyttning. Generationsskiften, utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp samt omvandling av fritidshus till permanentboende är exempel på vad som 

kan påverka ett områdes utveckling.   

 

Sammanfattningsvis innehåller en delområdesprognos många antaganden och små prognosområden medför 

större osäkerhet. Slumpmässiga avvikelser och missvisande antaganden får större genomslag i en 

delområdesprognos än i en totalprognos för kommunen. Mot denna bakgrund sträcker sig 

delområdesprognoserna endast fem år fram i tiden och bör användas med försiktighet, framför allt mot slutet 

av prognosperioden. Delområdesprognoserna redovisas endast med totalbefolkning i områdena och inte 

uppdelat på kön och ålder, då dessa grupper skulle bli små till antalet och osäkerheten skulle öka ytterligare. 
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4.1 Befolkningsförändringar i Uddevallas delområden 

Varför vissa delområden väntas öka eller minska i varierande omfattningen beror till största del på vilken 

nybyggnation som planeras för områdena. De områden där det väntas stå många bostäder klara för 

inflyttning de närmsta fem åren har en starkt positiv befolkningsutveckling, medan det i de delområden där 

det inte planeras för nya bostäder ses en oförändrad eller negativ befolkningsutveckling.  

 

De delområden som väntas öka mest i antal invånare i kommunen är Ammenäs (cirka 390 personer), 

Skansberget (cirka 215 personer), och Bohusgården (cirka 205 personer). De delområden som väntas öka 

mest procentuellt är Barkhögarne (cirka 33%), Ammenäs (cirka 18 %) och Skansberget (cirka 16 %).  

 

 
Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2025 jämfört med 2020 i olika delar av kommunen.   
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Kartan illustrerar invånarantalets förväntade förändring 2025 jämfört med 2020 i Uddevallas centrala delar.  
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6. Prognos 2020 jämfört med utfall 2020 

Uddevalla kommuns befolkning ökade från 56 703 invånare till 56 787 invånare under 2020. Detta innebar 

en befolkningsökning om 84 personer eller cirka 0,15 %. Utvecklingen under 2020 var den lägsta under hela 

2000-talet. 

 

Kommunens prognos 2020 pekade på 57 076 invånare vid slutet av året. Prognosen överskattade 

befolkningen med ca 290 personer, vilket ger en prognosavvikelse på cirka 0,51 %. Det lägre utfallet beror 

framförallt på att utflyttningen varit hög under hösten. Det är gruppen unga vuxna (19-30 år) som avviker 

mest från kommunens befolkningsprognos. Pandemin har gjort det svårare för personer med svag 

anknytning till arbetsmarknaden att få jobb och många högskolor och universitet har utökat antalet 

utbildningsplatser. Möjligheterna att lämna kommunen för studier på högskoleorter har därför ökat. 

Inflyttningen varit något lägre än väntat och invandringen har varit låg jämfört med tidigare år. Födelsenettot 

är större än prognostiserat. 

 

 
Jämförelse mellan utfall och prognos för befolkningsförändringar under 2020. Justering av faktisk befolkning 2020: +8 personer  
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Störst prognosavvikelse finns bland de unga vuxna. I dessa åldersgrupper är flyttbenägenheten hög, vilket 

medför större prognososäkerhet. Bland den äldre befolkningen är prognosavvikelsen lägre då det är 

ovanligare att man flyttar utom kommungränsen. 

 

 
Jämförelse mellan prognosticerad och faktisk befolkning 2020. 
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Den största delen av flyttarna till och från Uddevalla kommun sker inom länet. Under 2020 hade Uddevalla 

ett negativt flyttnetto om 25 personer gentemot länet. Kommunen hade ett negativt flyttnetto gentemot 

övriga landet om cirka 130 personer och ett positivt flyttnetto om cirka 150 personer gentemot utlandet.  

 

 
Flyttmönster för Uddevalla 2020.  

 


