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Yttrande gällande Förslag till ändring av Statens jordbruksverks 
föreskrifter om företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt 
stöd för lokalt ledd utveckling (SJVFS 2016:19)  

 

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 icke-
diskriminerande villkor efterlevs samt ska säkerställa god konkurrens i nätet.  

Stadsnätsföreningen tackar för möjligheten att få svara på Jordbruksverkets remiss gällande förändringar i 
föreskriften (SJVFS 2016:19). Vårt yttrande kommer endast att beröra föreslagen ändring av 
undantagsparagrafen inom bredbandsstödet (4 kap 97 § i SJVFS 2016:19). 

Yttrandet 

96 § Följande inköp till projektet ska genomföras genom en konkurrensutsatt inköpsprocess: 

1. Inköp av de varor och tjänster som behövs för att anlägga den passiva bredbandsinfrastrukturen 
inom grupperna projektering, anläggningsarbeten, material, kontroll och dokumentation av 
bredbandsnätet samt allmänna utgifter enligt gruppindelningen i 91 §. 

2. Inköp av tjänst för installation och drift av den aktiva utrustningen i bredbandsnätet. 

 
97 § Stödmottagare som inom organisationen, företaget eller koncernen kan tillverka det material som 
behövs för investeringen eller har egen anställd personal som kan utföra de tjänster som behövs för att 
genomföra projektet kan undanta dessa inköp enligt 96 § punkten 1-2 från konkurrensutsättning. 

Undantag från konkurrensutsättning av inköp enligt 96 § punkten 2 gäller inte upphandlande myndighet 
eller offentligt styrt organ, enligt definition i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, som vill agera 
tjänsteleverantör, utom i de fall konkurrensutsättning enligt 98-99 §§ har genomförts och resulterat i att det 
inte finns kommersiellt intresse från någon aktör att tillhandahålla tjänster till slutanvändare. En 
upphandlande myndighet eller ett offentligt styrt organ får avbryta en konkurrensutsättning enligt villkoren i 
100 §. (SJVFS 2019:XX). 

 

Stadsnätsföreningen anser att förändringen av paragrafen väl möter behovet. Det nya förslaget innebär 
att stadsnäten, som är offentliga aktörer, och som agerar kommunikationsoperatör i nätet nu oftast kan 
tillämpa undantaget som innebär att de inte behöver upphandla en kommunikationsoperatör. I och med 
denna förändring kommer inte stadsnäten att diskrimineras utan alla aktörer behandlas lika.  
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Ändringen gör det också möjligt för en offentlig aktör att agera tjänsteleverantör i de fall det inte finns 
någon kommersiell aktör som kan tillhandahålla tjänster till slutanvändarna. I dessa fall ska 
stödmottagaren visa att det inte finns någon kommersiell aktör som kan tillhandahålla detta genom att 
stödmottagaren genomför en konkurrensutsättning enligt 98 och 99 §§. Om konkurrensutsättningen 
måste avbrytas av anledning som faller inom 100 § får offentlig aktör även agera tjänsteleverantör 
(tillhandahålla tjänster till slutanvändarna). Stadsnätsföreningen stödjer förändringen av paragrafen. 
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