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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. 
 
 

1 Allmänna synpunkter 
 
SCB ser positivt på användningen av statistik, särskilt i kombination med 
kartunderlag, för att både skissa upp förutsättningarna samt för att motivera 
åtgärderna för genomförandet av planen. Överlag skulle dock faktaunderlagen 
som presenteras i samrådsförslaget behöva kompletteras, förklaras och 
tydliggöras för att stödja tolkningen av dem och därmed öka förståelsen för 
ställningstaganden i planen. I vissa fall skulle det också behövas tydligare 
källhänvisningar. SCB menar att detta är viktigt för trovärdigheten i de slutsatser 
som dras att faktaunderlagen presenteras på ett adekvat sätt.  
 
SCB efterlyser också ett tydligare resonemang kring markanvändningen i 
relation till den föreslagna planen. Både i beskrivningen av förutsättningar och 
utmaningar så väl som i resonemanget kring de två strukturbilderna uppträder 
markanvändningsfrågorna i något fragmenterad form. Utifrån de två 
strukturbilderna föreslår SCB att planen kompletteras med en bedömning av de 
skillnader som finns vad gäller ianspråktagande av mark för bostäder, 
infrastruktur och verksamheter. Det är en brist att markanvändningen i huvudsak 
berörs i relation till grönstrukturen, medan förändring av markanvändning 
exempelvis i form av eventuella förluster av jordbruksmark eller ökande arealer 
hårdgjord mark inte behandlas.  
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2 Särskilda synpunkter 
 
SCB ger här exempel på några kartor och figurer som behöver förtydligas för att 
läsaren ska förstå vad de ska visa.  
 
Karta 9 på sidan 59 visar klustring av sysselsatta i tjänstesektorn. Endast med 
stöd av den förklaring som ges i figurtexten och teckenförklaringen är det svårt 
att tillgodogöra sig informationen i relation till det förda resonemanget om 
arbetsmarknadens förändring.  
 
Karta 10 på sidan 62 visar sambandet mellan regionens socioekonomiska 
struktur och bebyggelsestrukturen. Med kartans aktuella formgivning och manér 
är det svårt att utläsa just sambanden. Skillnaden i bebyggelsestrukturen framgår 
inte tydligt i kartan. 
 
Befolkningspyramiden, figur 11 på sidan 67, har en ofullständig förklaring. I 
pyramiden finns tre olika färger representerade men i förklaringen finns endast 
två kategorier, landsbygden samt hela länet.  
 
Även figur 23 på sidan 98 är ofullständig vad gäller förklaring. Figuren visar 
färdmedelsandelar och trafikarbete för bil per capita. Men det är bara 
färdmedelsandelarna som har en förklaring på axlarna. Trafikarbetet per capita 
som visas som linje i diagrammet saknar enheter. 
 
Beslut i detta ärende har avgjorts av avdelningschef Marie Haldorson i närvaro 
av utredare Jerker Moström, föredragande. 
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