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Datum
2021-11-26

Ärendebeteckning
410-9217-2021

Regeringskansliet

Yttrande över förslag till ändringar av det
statliga investeringsstödet till bostäder och
stödet för energieffektivisering i flerbostadshus svar senast 26/11
Er beteckning: Fi2021/03500

Länsstyrelsens ställningstagande
Länsstyrelsen Kalmar län tillstyrker förslagen till ändringar i
förordningen (2016:881) som innebär att prövningen av om
förutsättningarna för att bevilja ett förhöjt stöd enligt 13§ 1 och
17§ görs vid beslut om stöd istället för vid utbetalningsbeslutet,
samt att kravet enligt 8§ 6 för projekt med fler än tio lägenheter
på att minst tio procent av lägenheterna får ha högst ett rum
och kök avskaffas.

Länsstyrelsen tillstyrker även förslag till ändringar i förordningen
(2016:881) och (2021:664) för att uppfylla kraven enligt RRFförordningen. Länsstyrelsen delar däremot inte bedömningen
enligt konsekvensbeskrivningen att ändringarna inte skulle
medföra ökad arbetsbörda för stödmottagare och länsstyrelser.

Synpunkter på konsekvenser för länsstyrelsen och
stödmottagare till följd av finansiering enligt RRFförordningen
Länsstyrelsen bedömer att arbetet med tillkommande kontroller
och revisioner från tre olika EU-organ samt ESV och även krav
på en ökad intern kontroll samt rapportering till olika
myndigheter och EU-organ medför en väsentligt ökad
tidsåtgång och därmed kostnad för länsstyrelserna. Konkret
tillkommer exempelvis arbete för att bistå kontrollorganen med
underlag och information, närvara vid revisioner,
revisionsgenomgångar och besvara revisionsrapporter. Det är
också att vänta ökade krav på länsstyrelsernas dokumentation
och inhämtning av underlag i handläggningsprocessen, liksom
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arbete med rapportering och registrering av olika slag till EUinstanser direkt eller till Boverket.
För stödmottagarna kommer det också att bli en ökad
arbetsbörda av att ta emot olika kontrollorgan och förse dem
med dokumentation och verifikat för kontroll och uppföljning av
de uppgifter som legat till grund för stödets storlek.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Pär Hansson med handläggare
Karoline Waxegård som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

