Bredbandsnyheter 15 April 2013
Hej!
Just nu håller vi tummarna för Ornö och Möja som lämnat in sina ansökningar till denna
beslutsomgång. Bägge ansökningarna gäller stora nät som i sin slutliga utbyggnad kommer att
täcka Ornö och Möja med kringliggande skärgård. Även Österåkers stadsnätsbolag har lämnat in
ansökningar för nät bla. på Ljusterö. Sammanlagt finns ansökningar för ca 80 Mkr inlämnat, att
fördela finns ca 30 Mkr.
Länsstyrelsen måste alltså prioritera hårt i dessa ansökningar. Med ledning av de nyckeltal som
meddelades i förra nyhetsbrevet har både Ornö och Möja förberett sina ansökningar så att
etappindelningar skall gå att göra.
Preliminära besked är att vänta under maj-juni.
Aktiviteter har nu startats i området Svartsö, Hjälmö, Lådna, Karlshem. Mellanskärgårdens
Intresseförening och Svartsörådet samarbetar om att få fart på en förstudie.
Den 26/3 genomfördes seminariet om utbetalningar och Lagen Om offentlig Upphandling, LoU.
Det blev 26 deltagare och jag har nedan sammanfattat den information vi fick av Länsstyrelsens
Clara Fägerlind. Verkligen bra att så många hade möjlighet att komma, det inspirerar till att ordna
fler liknande seminarier.
Det är rätt komplicerade processer vi deltar i och mycket är nytt även för Länsstyrelsen, därför så
viktigt att vi tillsammans kan få diskutera frågorna och söka svaren.
Övriga nyheter:
1. Ansökan om utbetalning, hur skall det gå till?
2. Lagen om Offentlig Upphandling och Landsbygdsförordningen, en tolkningsfråga.
3. Medel till nya förstudier, (bygdecheckar från UROSS).

1. Ansökan om utbetalning, hur skall det gå till.
Alla våra projekt kommer att ha en ansträngd ekonomi beroende på att vi inte kan få ut några bidrag
innan vi faktiskt betalt fakturorna. Det är EU-medel vi använder och alla utbetalningar av EUmedel granskas in i minsta detalj innan utbetalning sker.
Utbetalningarna kommer i praktiken från Jordbruksverket som granskar Länsstyrelsens underlag
lika noga som Länsstyrelsen granskar våra underlag.
Utbetalningarna görs en gång per månad så om det finns något fel tar det garanterat 30 dagar extra.
Men, det går att få detta att fungera!
Innan ni lämnar er första ansökan om utbetalning skall ni kontakta Clara Fägerlind som då kommer
att granska underlaget INNAN ni lämnar in det för registrering. En väldigt bra extra hjälp och
service till våra projekt.
Fakturor skall uppfylla följande:
•
•
•
•

Tydligt belopp
Ställd till stödmottagaren
Tydlig specifikation, om hänvisning till följesedel skall den finnas med
Inom projektperioden

•
•

Ev kreditfakturor skall redovisas
Fakturorna skall sorteras i samma ordning som på kostnadssammanställningen

Betalunderlag skall bifogas fakturan och uppfylla följande:
•
•
•
•
•

Betalt belopp
Betaldatum
Avsändarkonto
Mottagarkonto, skall vara samma som uppges på fakturan
Att betalningen är GENOMFÖRD

Kontantbetalning avråds från, ger betydligt längre handläggningstider!
Tips
•
•
•
•
•
•
•

Gör alltid utbetalningar från ett konto bundet till den stödberättigade föreningen
Avgränsa projektet från all annan verksamhet i föreningen
Hantera endast fakturor , alla underlag skall finnas med
Boka in en tid för inlämning av första rekvisitionen
Sista dag för ansökan om utbetalning är 15/3 2015
Anmäl bankkonto till jordbruksverket
Om a konto skall det tydligt framgå till vilket avtal fakturan är knuten

2. Lagen om Offentlig Upphandling och Landsbygdsförordningen
Länsstyrelsen jobbar aktivt för att förenkla och tydliggöra hur vi skall förfara när vi beslutar om
våra inköp. Det finns olika synpunkter på detta och i slutändan är det jordbruksverket som beslutar.
Det har byggts ca 800 nät tills i dag enligt en färsk sammanställning jag sett och man kan ju undra
varför inte reglerna är klarlagda vid detta laget? Sannolikt beror det på att vi nu börjar bygga nät i
regioner där det till ovanligt stor del är föreningarna som driver utvecklingen till skillnad från då
länsstyrelse och kommuner varit drivande. (Min egen tolkning av situationen).
Förutom LoU finns vissa regler i Landsbygdsförordningen som vi skall följa, mer om det nedan.
Vi kommer säker att återkomma till detta ämne , jag sammanfattar vad som gäller just nu.
Men,enligt regeringens bredbandsstrategi och alla både gamla och nya beskrivningar om hur vi som
föreningar skall bete oss finns inte krav på att vi skall skaffa oss detaljerad kunskap om LoU. Det
är ju faktisk meningen med hela stödet att just föreningar skall klara av detta och det kommer vi att
göra. I BUD-projektets styrgrupp finns representanter från KTH och SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting) som lovat att hjälpa till med tolkningar och riktlinjer.
Två regelverk, Landsbygdsförordningen (2007:481) och tillämpliga dekar av LoU skall tillämpas
samtidigt.
Först kommer Landsbygdsförordningen ( det är den som ligger till grund för att vi överhuvudtaget
får något bidrag).
Landsbygdsförordningen säger att om marknadsanalysen visar att ”marknaden” inte kommer att
bygga kan bidrag utgå och då skall:
•

Sökande (dvs föreningen) utse den som skall tillhandahålla bredband och tjänster genom ett

•

öppet anbudsförfarande.
LoU 1 kap 9§ skall följas.

Det är alltså Landsbygdsförordningen som reglerar att föreningar BARA skall följa de PRINCIPER
som framgår av LoU 1 kap 9§ och de är:
Upphandlingen skall
•
•
•
•
•
•

Annonseras på godkänt sätt
Vara icke diskriminerande
Behandla alla lika
Vara transparent
Ha proportionalitet
Vara ömsesidigt erkännande

Länsstyrelsen tolkning av landsbygdsförordningen och dess tillämpning av LoU är nu att följande
skall upphandlas:
•
•
•
•
•

Grävning
Sjökabelförläggning
Materialleverantör
Kommunikationsoperatör
Drift och underhåll

Listan skall ses som exempel på upphandlingar.
Dessa upphandlingar skall alltså baseras på flera upphandlingsunderlag som annonseras tex på
Visma (se förra nyhetsbrevet).
Mallar för upphandlingsunderlag håller på och tas fram genom ett samarbete mellan
Länsstyrelserna. Jag kommer att distribuera dessa så fort de är klara men det går naturligtvis bra att
skriva egna underlag, jag kan hjälpa till med granskning. Vad gäller upphandlingen av
kommunikationsoperatör finns vissa speciella krav i landsbygdsförordningen ( 5 kap 9a-9g§§).
Österåkers stadsnät har just slutfört en upphandling av KO (Kommunikationsoperatör),
erfarenheterna från den upphandlingen kommer vi att kunna ta del av vilket tacksamt noteras. Nu är
det lite speciellt i och med att Österåkers Stadsnät är helägt av kommunen och alltså måste uppfylla
LoU på ett annat sätt än vi övriga som är föreningar.
För upphandlingar under 287.000:- kan sk direktupphandling tillämpas.
Då räcker det med att minst 3 leverantörer tillfrågats och att beslutet är väldokumenterat , tex ett
styrelsebeslut.
OBS, det går inte att dela upp hela projektet i 287.000:- delar!

3. Medel till nya förstudier, (bygdecheckar från UROSS)
Det finns nya pengar att söka till förstudier inom Leaderområdet UROSS.
Bidraget kallas Bygdecheckar och söks hos caroline@leaderuross.se !

Bli nu inte avskräkta av denna ganska tunga information, andelen bidrag i våra projekt är stor och
då får man stå ut med lite regler.

Sune

