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Yttrande gällande förslag till ändring av Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2016 19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling
Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200
kommuner. Stadsnäten är nätägare av ny modern IT-infrastruktur och säljer grossistprodukter till både
operatörer och tjänsteleverantörer. 94 procent av stadsnäten ägs av kommunerna som tidigt började
bygga ut det svenska bredbandsnätet. Föreningen företräder en majoritet av de aktörer som aktivt
investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.
Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen
öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet och ska säkerställa att lika och ickediskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.
Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på Jordbruksverkets remiss.

Yttrandet
Beslutet om att stöd ska hävas
43 a § Om stödmottagaren inte genomför ärendet enligt plan ska beslutet om stöd
hävas. Detta enligt 1 kap 36 § i förordning (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Med att stödmottagaren inte genomför ärendet enligt plan avses:
1. att stödmottagaren inte ansöker om delutbetalning enligt det datum som fastslagits i
beslutet om stöd eller
2. att stödmottagaren, trots ett skriftligt meddelande med uppmaning om att
genomföra ärendet från stödmyndigheten, inte vidtar några åtgärder för att genomföra
ärendet under en period som överstiger 4 månader efter att stödmottagaren tagit del av
det skriftliga meddelandet eller
3. att ansvarig stödmyndighet bedömer att stödmottagaren inte kommer att hinna
genomföra ärendet innan den 5 april 2023.
Att bredband byggs ut ligger i samhällets intresse och det är bra att myndigheten säkerställer att
pengarna nyttjas och inte brinner inne. Skulle pengarna brinna inne har utbyggnadsprocessen både
försenats och fördyrats för samhället och i förlängningen kommer slutkunderna och företagen på
landsbygden i kläm. Pengarna bör dock i möjligaste mån omfördelas till andra aktörer som kan säkerställa
utbyggnaden. Stadsnätsföreningen har inga synpunkter på ändringen i föreskriften.
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Avdrag på grund av brister i offentlig upphandling eller konkurrensutsättning
44 § Om en stödmottagare som ska följa reglerna om offentlig upphandling inte har
upphandlat eller har misskött någon del av upphandlingen ska den behöriga
myndigheten göra avdrag på ansökan om delutbetalning eller slututbetalning. Avdrag
ska göras på de redovisade utgifter som berörs av felaktigheten.
Vid bedömningen av avdragets storlek ska den behöriga myndigheten ta hänsyn till hur
det fel som stödmottagaren gjort påverkat den offentliga upphandlingen i fråga om
konkurrens, transparens och likabehandling. (SJVFS 2020:XX).
Otydlighet skapar förvirring och misstolkningar. Jordbruksverket ändrar nu paragrafen där syftet är att
handläggarna först ska ta bort icke-stödberättigade utgifter och därefter göra avdrag för brister enligt
reglerna om offentlig upphandling. Stadsnätsföreningen anser att det är bra att myndigheten förtydligat
föreskriften.
Komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansökan om ändring av beslut om stöd
46 § Den sökande får lämna en komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansöka
om ändring av beslut om stöd elektroniskt på Jordbruksverkets webbplats, i de fall
Jordbruksverket tillhandahåller en elektronisk tjänst för detta.
Om den sökande har gjort sin ansökan om stöd på blankett, eller om den sökande väljer
att inte använda en elektronisk tjänst, ska den sökande lämna komplettering, ändring i
ansökan om stöd eller ansöka om ändring av beslut om stöd på papper. (SJVFS 2020:xx).
46 a § En komplettering ska ha kommit in till den behöriga myndigheten senast det
datum som myndigheten skriftligen meddelar i ärendet.
En komplettering, ändring i ansökan om stöd eller ansökan om ändring av beslut om
stöd är lämnad enligt 46 § när den har kommit in till den behöriga myndigheten. (SJVFS
2020:xx).
Jordbruksverket förtydligar både rubrik och texten i paragrafen. det var otydligt innan och nu avser
bestämmelserna både ändring i ansökan om stöd, som en stödsökande kan begära innan myndigheten
har fattat beslut om stöd i ärendet, och ansökan om ändring av beslut om stöd. Därtill att det är den
stödsökandes ansvar att en komplettering eller ändringar inkommer till myndigheten.
Stadsnätsföreningen anser att det är bra att paragrafen och dess rubrik förtydligats.

Stadsnätsföreningen håller med Jordbruksverket att det är bra att meningen flyttats från §47 och
formulerats om. Det ger en tydligare struktur och bättre sammanhang i föreskriften.
Underskrift
47 § När sökande, eller behörig företrädare för den sökande, skickar in ansökan,
komplettering eller ändring i ansökan om stöd elektroniskt ska E-legitimation användas.
En ansökan som görs på papper ska vara undertecknad av den sökande eller behörig
företrädare för den sökande. En komplettering eller ändring i ansökan om stöd som görs
på papper behöver inte vara undertecknad. (SJVFS 2020:xx).
Stadsnätsföreningen anser att det är bra att föreskriften förtydligar skillnaden mellan ändring i ansökan
om stöd och ansökan om ändring av beslut om stöd.

