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Remissvar från SCB angående Stockholms läns landstings förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2017-0052)

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.

2	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. 

Vi noterar att flertalet statistikredovisningar har försetts med källhänvisning sedan den förra remissomgången. Det tycker vi är mycket positivt. Vi noterar också att resonemangen kring markanvändning har förbättrats. Nu ingår även diskussioner om exploatering av jordbruksmark och ökade hårdgjorda ytor i planen. 

I några fall saknas fortfarande tydliga källhänvisningar. Att faktaunderlagen presenteras på ett adekvat sätt är viktigt för trovärdigheten i de slutsatser som dras. 

2	Särskilda synpunkter

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

Statistikredovisning, källhänvisning 

Några tabeller saknar fortfarande källhänvisning. Det gäller Tabell 2 på sida 43, samt Figur 17 och 18 på sida 48. Texten på sida 153 innehåller mycket statistik, men saknar källhänvisning. 

Statistikredovisning, bostadsmarknad och bostadsförsörjning

Figur 27 på sidan 98 verkar bestå enbart av uppgifter om nybyggnad hämtade från SCB:s nybyggnadsstatistik. På sidan 98 står det vidare ”Det tillkommer även nya bostäder genom ombyggnad och permanentning av fritidshus, men bristen på tillförlitlig statistik gör det svårt att få fram exakta uppgifter över antalet”. 

SCB vill påpeka att nettotillskottet av lägenheter i flerbostadshus genom ombyggnad redovisas i Statistikdatabasen på SCB:s hemsida under ämnesområdet Boende, byggande och bebyggelse – Bostadsbyggande och ombyggnad – Ombyggnad och rivning av flerbostadshus. Här redovisas således antalet lägenheter i flerbostadshus tillkomna genom ombyggnad. Även antalet rivna lägenheter redovisas här. Dessa borde också beaktas när man tittar på förändringar av bostadsbeståndet.

Statistik över antalet permanentade/avpermanentade fritidshus redovisas inte som officiell statistik, men kan tas fram på uppdragsbasis.



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