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Svar på regeringsuppdrag att redovisa löpande åtgärder som 
genomförts för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att 
handlägga bredbandsstödet 

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 ska Jordbruksverk redovisa vilka löpande åtgärder 

som genomförs för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga bredbandsstöden. 

Åtgärderna som följer nedan som Jordbruksverket har vidtagit under året har gjorts för att 

förenkla och förkorta handläggningstiden på länsstyrelserna. 

 

Jordbruksverkets åtgärder 

Under 2019 har Jordbruksverket gjort en översyn av flertalet rutiner och villkor inom 

bredbandsstödet. Fokus för översynen har varit att genomföra förenklingar inom 

bredbandsstödet för att minska handläggningstiden och därmed öka utbetalningstakten. 

Förenklingarna medför en smidigare och effektivare handläggning på länsstyrelserna. Under 

2019 har Jordbruksverket genomfört följande åtgärder inom bredbandsstödet: 

 Expertgrupp för bredband 

 Referenskostnadslista 

 Förtydligande av ÄTA-arbete (Ändrings- Tilläggs- och Avgångsarbeten)  

 Stödjande dokument för FWA (Fixed Wireless Access) 

 Återkommande utbildningsinsatser för länsstyrelsehandläggarna 

 Svar på frågor via Jordbruksverket funktionsbrevlåda 

 Support till länsstyrelsehandläggarna via handläggningsmöte 

 Marknadsanalys 

 Fördelning av tillkomna 195 miljoner 

 

 

Expertgrupp för bredband 

Under året har en expertgrupp tillsatts för frågor som rör bredbandsstödet. Syftet är att gruppen 

bland annat ska stötta handläggare på länsstyrelserna vid tolkning av regelverk, ta fram förslag 

på förenklingar och svara på frågor från EU-kommissionens revisorer. 
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Referenskostnadslista 

Jordbruksverket har uppdaterat den referenskostnadslista som finns som stöd för 

länsstyrelsernas handläggare. Underlaget finns för att underlätta bedömning av kostnader i 

projekt.  

 

Förtydligande av ÄTA-arbeten  

ÄTA-arbeten står för Ändrings- Tilläggs- och Avgångsarbeten och avser oförutsedda åtgärder 

inom ett byggentreprenadkontrakt. Jordbruksverket har under året utrett och förtydligat vilka 

utgifter som är godkända att ta upp i samband med ÄTA-arbeten. Den nya justeringen innebär 

att ÄTA-arbeten inte enbart ska avse arbetsinsatser utan även inkludera det material som kan 

knytas till ÄTA-arbeten.  

 

Stödjande dokument för FWA 

Jordbruksverket har tillsammans med handläggare från länsstyrelserna tagit fram ett stödjande 

dokument för att utreda om FWA lösningar ger rätt till stöd. FWA står för Fixed Wireless 

Access och är en trådlös radiolänklösning. Jordbruksverket har under året fått kännedom om 

att flera stora aktörer på marknaden vill använda sig av FWA-lösningar vid utbyggnad av 

bredbandsprojekt.  

 

Återkommande utbildningsinsatser för länsstyrelsehandläggarna 

Post- och telestyrelsen ansvarar för att hålla nätverksträffar för handläggare av 

bredbandsstödet. Detta görs genom konferensen Länssamverkan bredband 2.0 som hålls under 

två dagar vid fyra tillfällen varje år. Jordbruksverket deltar med informations- och 

utbildningsinsatser under dessa tillfällen och under 2019 har exempelvis följande frågor 

behandlats:  

o Fördelningen av de tillkomna 195 miljonerna 

o Marknadsanalysen för 2019 

o Föreskriftsuppdateringar 

o Ansöknings- och utbetalningsläget 

o Konkurrensutsättningsfrågor (undantag, gränsvärden) 

o Radiolänk 

 

Svar på frågor via Jordbruksverket funktionsbrevlåda 

Under året har Jordbruksverket besvarat ett stort antal frågor angående regelverket som har 

kommit in från länsstyrelserna via Jordbruksverkets funktionsbrevlåda för bredbandsfrågor. 

Frågorna har varit av såväl ärendespecifik som generell karaktär.  

 

Support till länsstyrelsehandläggarna via handläggningsmöte 

Jordbruksverket har under våren deltagit i ett nationellt handläggarmöte varje vecka via Skype 

för att bistå länsstyrelsernas bredbandshandläggare. Vid mötena skrivs ett PM som sedan 

skickas ut till samtliga bredbandshandläggare tillsammans med ett Excel-dokument med 

avklarade frågor och tillhörande svar. När den nya expertgruppen för bredbandsfrågor tillkom 

så gjordes en paus i dessa möten för upplärning av denna grupp. Jordbruksverkets deltagande 

vid dessa möten kommer att återupptas efter årsskiftet.  
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Marknadsanalys 

Jordbruksverket har tagit fram 2019 års marknadsanalys i enlighet med 6 kap. 7 § förordningen 

(2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.  Marknadsanalysen har tagits fram 

med hjälp av material från Post- och telestyrelsen för att klargöra vilka områden som har 

förutsättningarna för kommersiell utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inom de närmaste tre 

åren. Underlaget ligger till grund för vilka områden som kan få stöd för utbyggnad av 

bredband. 

 

Fördelning av tillkomna 195 miljoner 

Regeringen beslutade den 5 juni 2019 att tillföra ytterligare 195 miljoner kronor för utbyggnad 

av bredbandsstödet. Jordbruksverket har beslutat att fördela dessa pengar enligt tidigare 

beslutad fördelningsnyckel där 85 procent fördelas efter behov av bredbandsutbyggnad på 

landsbygden enligt senast tillgängliga statistik från Post- och telestyrelsen, det vill säga 

bredbandskartläggningen den 1 oktober 2018. Resterande 15 procent fördelas enligt en 

gleshetsfaktor. Pengarna tillfördes länsstyrelserna i oktober efter EU-kommissionens 

godkännande av programändring. 

 

 

 

I detta ärende har generaldirektören Christina Nordin beslutat. Camilla Olander har varit 

föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, 

Mirja Hjers, Tjitte de Vries, Michael Engl och Anna von Kraemer deltagit. 
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