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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.  
TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. 
Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som 
grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att  
regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar 
och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för  
Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer 
för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och  
konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  
är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, 
foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.  

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.  
Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt 
enligt Region Stockholms miljökrav.  

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Besök: Norra stationsgatan 69  
Telefon växel: 08-123 130 00  
E-post: trf@sll.se
www.sll.se
www.rufs.se
Ansvarig handläggare: Ulla Moberg
Konsulter: Gustav Sillfors, SCB/RM
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Förord 

Enligt uppdrag från Region Stockholm ansvarar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
för de demografiska prognoser som behövs för planeringen av de olika verksamheterna 
inom Regionen och att svara på förfrågningar om befolkningsutvecklingen. Progno-
serna utvecklas kontinuerligt allt eftersom behoven av planerings- och prognosun-
derlag förändras. Till exempel görs basområdesprognoser för inomregional planering, 
långsiktiga prognoser till 2060 för att beräkna utvecklingen av äldre och månadspro-
gnoser per den 1/11 för skatte-, boksluts- och budgetändamål. 

Föreliggande rapport har utarbetats vid SCB/RM som en del i ett uppdrag från Region 
Stockholm/TRF inom projektet att göra demografiska prognoser. Rapporten redovisar 
en sammanfattning av kommunernas byggplaner för basområden, vilka tas fram som 
ett led i arbetet med att prognostisera och fördela länets befolkning på 1364 
aggregerbara basområden.

Ansvarig för projektet har varit Gustav Sillfors, SCB/RM.

Hanna Wiik 
Förvaltningschef 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Region Stockholm
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