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Remissvar från SCB angående: 

· Stockholms läns landstings förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (TRN 2016-0082) 

· Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen (TRN 2016-0127)

1	Sammanfattning

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikansvarig myndighet och producent av officiell statistik samt sådana förhållanden som SCB har kunskap om och erfarenhet av i samband med framställning av miljöstatistik samt ekonomisk statistik. SCB:s svar  fokuserar i huvudsak på faktaunderlagen som ingår i samrådshandlingen, däremot lämnas inte några synpunkter på frågor som gäller mål, åtgärder eller krav för att planen ska kunna realiseras.

Gemensamt för de båda dokumenten i denna remiss är att det saknas källhänsvisningar för den statistik som presenteras. Det gör det svårt för SCB att granska statistiken, samtidigt som det påverkar förslagens trovärdighet.  

2 	Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

2.1 Allmänna synpunkter

Genomgående saknas i förslaget källhänvisningar till tabeller och diagram. Det gör det omöjligt att granska och värdera de siffror som presenteras. I den slutliga klimatfärdplanen behövs tydliga källhänvisningar för alla presenterade data. Särskilt viktigt är det med tydlig källangivelse för det data som regionen väljer för uppföljning av målen.

SCB:s främsta möjlighet att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen är att tillhandahålla statistik som kan användas för att formulera och följa upp mål. Vad gäller energi och utsläpp finns flera regionala datakällor att tillgå hos nationella myndigheter. Avgränsningarna i dessa skiljer sig åt, så regionen rekommenderas att noga granska detta och välja underlag utifrån den uppföljning den önskar göra. Ni är alltid välkomna att höra av er till SCB om det är något ni vill fråga om eller diskutera rörande dataunderlagen.

Regional utsläppsstatistik är jämförbar med ekonomisk statistik, som  t.ex. Bruttoregionprodukten. Statistiken följer national-räkenskapernas ramverk. Det innebär att utsläppen är kopplade till den ekonomiska aktivitet som ligger bakom utsläppen. Det innebär inte nödvändigtvis att utsläppen faktiskt har förekommit i sagda region, men att den ansvariga aktören befinner sig där. 

Efter sekretessprövning går det att beställa data på en finare nivå än vad som är publicerat på webbplatsen. Här följer en förteckning av statistik inom området, som är publicerat på SCB:s webbplats:

1. Statistikdatabasen:

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1301 

2. Statistiknyhet om utsläpp till luft 2014:

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Miljo/Miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/Miljorakenskaper/38164/38171/Behallare-for-Press/411720/ 

Regional utsläppsstatistik enligt de avgränsningar som används för att följa upp nationella miljömål, beskriver utsläpp inom det geografiska territoriet:

3. Naturvårdsverket, Utsläpp i siffror:

http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/Alla-utslapp-till-luft/ 



4. Kommunal och regional energistatistik: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/



3 	Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen	

3.1 Allmänna synpunkter

SCB ser positivt på användningen av statistik, särskilt i kombination med kartunderlag, för att skissa upp förutsättningarna samt för att motivera åtgärderna för genomförandet av planen. Överlag skulle dock faktaunderlagen som presenteras behöva kompletteras, förklaras och tydliggöras. Det skulle ge läsaren ökat stöd i tolkningen av dokumenten och därmed öka förståelsen för de ställningstaganden som presenteras. 

I flera fall ser SCB också ett behov av tydligare källhänvisningar. Att faktaunderlagen presenteras på ett adekvat sätt är viktigt för trovärdigheten i de slutsatser som dras. 

3.2 Särskilda synpunkter

Några specifika delar av strategin som vi har funderingar kring eller där vi anser att det behövs förtydliganden och justeringar: 

1. Kartorna i samrådsförslaget, generella synpunkter: Använd gärna samma bakgrundskarta till alla kartor i rapporten. Nu skiljer de sig åt avseende visning av vägar, sjöar och kommunnamn. 



2. Diagram och tabeller i avsnitt 2, sida 12-25: Hänvisning till källa för statistiken saknas för samtliga tabeller och diagram



3. Figur 1 på sidan 10: 

a) Flera öar utan landförbindelse, som ligger inom Stockholms län, har klassificerats som landsbygd, trots att restiden från dem till närmsta större tätort borde vara mer än 45 minuter med bil. Istället ska de kanske klassas som skärgård. Det gäller öar i de nordligaste och sydligaste delarna av länet, samt mindre öar runt Muskö. 

b) Den större ön Muskö har fått den färg som anger landsbygd, men ligger delvis inom det område som ringas in som skärgård. 

c) De linjer som ringar in tätortsnära landsbygd respektive skärgård är så breda att de ibland döljer informationen under. SCB föreslår att linjerna helt tas bort. 

d) Det framgår inte om tätorter utanför Stockholms län har tagits med i beräkningen. 



4. Figur 8, sida 19: Information om enhet på x-axeln saknas. Om det är antal förvärvsarbetande som avses bör det framgå tydligare. 



5. Tabell 4, sida 20: 

a) Förklara gärna begreppet ”specialiseringskvot”. 

b) Det framgår inte vad siffran bakom varje bransch står för. 

c) Kontrollera stavning i tabellrubrik. 

d) Kontrollera att samma tecken används för att markera decimal.



6. Figur 9 på sidan 21: 

a) Det är svårt att läsa kartan när den innehåller så mycket information. Det går t.ex. inte att peka ut alla polisstationer. Informationen skulle kunna visas på fyra olika kartor istället, alla med varsitt tema. 

b) Förklara gärna begreppet ”Kärnö”.

c) Den orange-beigea färgmarkeringen i kartan saknar förklaring. Det ser ut att vara någon slags gräns. 



7. Figur 10 på sidan 22: 

a) Komplettera gärna kartan med vägar där busstrafik förekommer. 

b) Kontrollera stavning av länsnamn, samt fundera på om de kanske kan tas bort helt. De saknas i övriga kartor. 

c) Kommunnamnen kan tas bort och ersättas med namn på de största tätorterna. Alternativt förse kartan med kommungränser för ökad tydlighet. 



8. Figur 12 på sidan 25: 

a) Förklara gärna vad de olika klasserna står för.

b) Överväg om alla klasser behöver särredovisas. Om särredovisning är nödvändig bör färger med större kontrast användas. Nu är det mycket svårt att skilja klasserna åt.





Beslut i detta ärende har avgjorts av avdelningschef Marie Haldorson i närvaro av utredare Karin Hedeklint, föredragande.
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