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Till revisorerna i Tavelsjö Byanät, ekonomisk förening 2016 04 15 
 
Styrelsen för TBN har sökt och beviljats stöd för att bygga ut bredbandsnätet så att alla som bor i 
bygden skall kunna ansluta sig på så förmånliga villkor som möjligt. Av det omfattande regelverket 
kring bidraget framgår att vissa typer av utgifter inte är bidragsberättigade. En av de viktigaste 
restriktionerna handlar om att löner inte är bidragsberättigade. Det innebär att TBN inte får bidrag 
ifall vi inom föreningen anställer personer som behövs för att projektet skall kunna genomföras. Från 
denna regel finns ett undantag ifall föreningen som bidragssökande genomför projektet via ett bolag 
som man själv har kontroll över.  
 
Orsak till att löner till egen anställd personal hos sökande part inte är stödberättigat är att 
bidragsgivaren vill undvika att stöd utbetalas till löner åt anställda som redan ingår i organisationen. 
Genom att förlägga verksamheten och löneutbetalningarna i ett dotterbolag med annat 
organisationsnummer tänker man sig att kopplingen mellan projektets verkställighet och 
kostnaderna för detta blir tydligare genom att alla kostnader faktureras och därigenom kan bli 
föremål för detaljgranskning.   
 
En viktig utgångspunkt bakom utformningen av regelverket kring bidragen till bredbandsutbyggnad 
handlar om en ambition inom EU och Jordbruksverket att främja konkurrensen för att undvika att 
tillgången till bidrag driver upp kostnaderna. Från det grundläggande kravet på konkurrensutsättning 
av alla delar i bidragsberättigade projekt finns också viktiga undantag. Undantagen som citeras nedan 
är särskilt viktiga i den miljö där Tavelsjö Byanät arbetar eftersom föreningens av kvalitetsskäl har ett 
stort behov av att ha kontroll över och insyn i byggprocessen samtidigt som det är få aktörer i bygden 
som erbjuder sådana tjänster som krävs för att bygga bredband. 
 
Så här skriver Jordbruksverket om undantag från skyldighet att konkurrensutsätta alla delar av 
projektet. ”Om du själv kan tillverka de varor (material) som behövs eller har egen anställd personal 
som kan utföra de tjänster som behövs för att genomföra projektet behöver du inte 
konkurrensutsätta inköpet. Undantaget gäller också om du gör inköpen från en annan part som du 
utövar en kontroll över som motsvarar den kontroll som du utövar i din egen förvaltning och du 
samtidigt bedriver huvuddelen av din verksamhet tillsammans med den part du vill anlita. Om du vill 
tillämpa undantaget ska du lämna underlag till länsstyrelsen som visar att du uppfyller villkoren”. 
 
Styrelsen för TBN utgår från att regelverket för bredbandsstödet i stor utsträckning utformats för att 
fungera i relation till kommuner som söker bidrag men där kommunernas bredbandsnät 
organisatoriskt drivs av helägda kommunala bolag. Om TBN fullt ut skall kunna tillgodogöra sig det 
bidrag som Jordbruksverket har beviljat är styrelsens enhälliga slutsats att det är nödvändigt att 
anpassa sig till det gällande regelverket genom att bilda ett särskilt dotterbolag inom den 
ekonomiska föreningen TBN. Ett aktiebolag med eget organisationsnummer men som till 100 % ägs 
och kontrolleras av föreningen. 
 
Vid sitt sammanträde den 12 april 2016 beslutade styrelsen för TBN att registrera ett aktiebolag, 
Tavelsjö Byanät AB med bifogad bolagsordning under förutsättning att föreningens revisorer inte har 
några invändningar som styrelsen kan ha förbisett. Innan registrering sker och nödvändigt 
aktiekapital tillförs bolaget vill styrelsen ha revisorernas utlåtande i frågan. 
För ytterligare information i detta ärende hänvisas till Jordbruksverkets information i länken nedan: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/attsokabredbandsstod.4.441
41f7315158c431c5b91f5.html 
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