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Remissvar över förslag till ändringar av det statliga investeringsstödet
till bostäder och stödet för energieffektivisering i flerbostadshus
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Uppsala län, hädanefter Länsstyrelsen, tillstyrker de föreslagna
förordningsändringarna.
Länsstyrelsen instämmer inte fullt ut i konsekvensbeskrivningen för länsstyrelserna. Här
menar Länsstyrelsen att en ökning av arbetsbördan kommer att ske och att hänsyn till
detta behöver tas inom ramen för de medel som avsätts för administrationen av stöden.
Länsstyrelsens synpunkter på avsnitt 3.1
Den föreslagna förändringen välkomnas av Länsstyrelsen då den innebär en bättre
förutsägbarhet för stödmottagaren.
Länsstyrelsens synpunkter på avsnitt 3.3
I förslaget nämns inte någonting om hur det praktiska arbetet ska ske kring hur
Ekonomistyrningsverket tar del av vilka projekt som har beviljats stöd. Det framstår som
sannolikt att någon form av rapportering eller registrering kommer krävas från
Länsstyrelsen, vilket skulle medföra merarbete som inte är av engångskaraktär.
Länsstyrelsen ser en risk att stödmottagare upplever förändringen som byråkratisk och
anser att samordning mellan Länsstyrelserna, Boverket och Ekonomistyrningsverket bör
ske på så sätt att det underlättar för stödmottagaren.
Vidare kommer förslaget sannolikt innebära en ökad mängd frågor från de stödsökande
där Länsstyrelsen är den myndighet som den stödsökande normalt vänder sig till för att få
svar.
Länsstyrelsen bedömer att en ökning av arbetsbördan för Länsstyrelsen kommer att ske.
Hänsyn till den ökade arbetsbördan bör därför tas inom ramen för de medel som avsätts
till administrationen av stödet.
Länsstyrelsens synpunkter på avsnitt 4
Länsstyrelsen hänvisar till svaren för avsnitt 3.3.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med handläggare Emilia Douhan
Buré som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Länsråd Cecilia
Magnusson, avdelningschef för samhällsavdelningen Christel Benfalk och tillförordnad
chef för plan- och bostadsenheten Asmah Ismaal medverkat.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskyd

