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Regeringsuppdrag att redovisa löpande åtgärder som
genomförts för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att
handlägga bredbandsstödet
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2020 ska Jordbruksverket redovisa vilka löpande
åtgärder som har genomförts för att stödja länsstyrelserna i deras arbete med att handlägga
bredbandsstödet. Åtgärderna som följer nedan har gjorts för att förenkla och förkorta
handläggningstiden hos länsstyrelserna.
Jordbruksverkets åtgärder
Under 2020 har Jordbruksverkets expertgrupp för bredbandsfrågor (bredbandsgruppen)
fortsatt att arbeta med bredbandsstödet. Syftet med gruppen är bland annat att stötta
handläggare på länsstyrelserna vid tolkning av regler, ta fram förslag på förenklingar samt
svara på frågor från EU-kommissionens revisorer.
Löpande aktiviteter



Vi har löpande under året deltagit i nationella handläggarmöten med länsstyrelsernas
bredbandshandläggare via Skype. Genom mötena får vi inblick i aktuella frågor inom
bredbandsstödet och kan därigenom bistå länsstyrelserna med löpande återkoppling.



Vi har även löpande svarat på frågor från länsstyrelserna, media och allmänheten
som kommit in både via bredbandsgruppens funktionsbrevlåda samt via telefon.



Vi har vid fyra tillfällen under året deltagit i konferensen ”Länssamverkan bredband
2.0”. Mötet har som syfte att samordna arbetet med bredbandstödet och vid mötet
deltar bland annat länsstyrelserna, Post- och telestyrelsen (PTS), Tillväxtverket samt
Jordbruksverket.

Förtydligande i föreskrift och rutiner
Under 2020 har vi gjort flera ändringar rörande bredband i föreskriften Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.


Det finns nu möjlighet för länsstyrelserna att sätta ett datum för när stödmottagaren
senast ska komma in med en ansökan om utbetalning och som därmed visar att
projektet har påbörjats. Detta infördes efter diskussion med
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infrastrukturdepartementet och näringsdepartementet då vi såg att betydande medel
var upplåsta i bredbandsprojekt.


Efter revisionskritik från DG Comp har vi uppdaterat föreskrift och rutiner för att
säkerställa att villkoret i artikel 6, EU-förordning nr 651/2014 (GBER) följs. Artikeln
anger att stödet ska ha en stimulanseffekt vilket innebär att projekt inte får påbörjas
innan en ansökan har skickats in till den behöriga myndigheten.



En ändring i föreskrift och rutiner har gjorts för att förenkla hanteringen kring
förvaltningsplan och kabelrörsvillkor vid slutbesiktning för bredbandsstöd.
Förenklingsförslaget innebär att antalet dokument som måste granskas i samband
med handläggning minskat avsevärt och istället ersätts av ett intyg som visar att
dokumentationen är korrekt. Detta kommer att underlätta för stödmottagare och
handläggare på länsstyrelserna. Förenklingen kommer att bidra till att minska
handläggningstiden och därmed öka utbetalningstakten.

Punktinsatser under 2020



Vi har tagit fram en vägledning till länsstyrelserna gällande bedömningen av om
stödmottagaren uppfyller kraven i undantagsparagrafen 4 kap. 97 § Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och
miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.



Vi har fört diskussioner med PTS för att hitta en lösning för att minimera risken för
dubbelfinansiering mellan de olika stöden. Vi har väglett länsstyrelserna i Västra
Götaland, Värmland, Västernorrland och Blekinge, som samtliga ligger inom
området där PTS kan betala ut stöd, med att kartlägga var det föreligger risk för
dubbelfinansiering.



Jordbruksverket har haft i uppdrag från Regeringskansliet att under 2020 leverera ett
förslag på utformning av bredbandsstöd i kommande programperiod samt utreda vem
som kan vara lämplig att vara handläggande myndighet för stödet. För att få input i
detta arbete har vi diskuterat förslaget med länsstyrelsernas handläggare samt
förenklingsgruppen, förhandsutvärderare, sakråd, regionala bredbandskoordinatorer
m.fl..

I detta ärende har ställföreträdande generaldirektören Jan Cedervärn beslutat. Linnea
Zakrisson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen
Anders Swahnberg, Mirja Hjers, Lisbeth Lindström, Axel Nektman och Anna von Kraemer
deltagit.
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