
                                                                                                                              Dnr 126 

 Oktober 2014 

 

Fiber till hemmet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektägare: Bispbergshyttans Fibernät, ekonomisk förening 

Projektledare: Thomas Jonsson 

Kommun: Säter 

Dnr: 126 

Jnr: 2013-244 

Projekttid: 2012-11-28 – 2014-02-28 

 

Beviljade stödmedel: 49 988 kr Använda stödmedel: 49 988 kr 

 

Totalt använda resurser i projektet: 130 929 kr 

 

 

 

”Förstudien gav önskat resultat, d.v.s. underlag för beslut om 

fibernät eller inte. I ett senare skede lades ändå det 

huvudsakliga projektet ned eftersom det inte gick att få 

ekonomiskt acceptans från medlemmarna för det.” 
 

Thomas Jonsson, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
Frågan om fiberkommunikation i Bispergshyttan med omnejd diskuterades vid ett 

antal sammankomster under 2011. En handfull personer utsågs att bilda en 

ekonomisk förening med syfte att verka för ett fibernät i bygden och för att försöka ta 

fram ett underlag för framförallt vilken kostnad det skulle innebära för varje hushåll. 

Arbetet i gruppen har pågått en tid och har nu utmynnat i möjligheter att ta fram ett 

relevant underlag för fibernät, som det går att ta beslut om för det enskilda hushållet.  

 

GENOMFÖRANDE 
· Bilda projektgrupp för det fortsatta arbetet med förprojektering. 

· Fastställa kontaktytor och arbetsformer. 

· Besluta om anslutnings- och markavtal. 

· Bilda entreprenad- och administrationsgrupp. 

· Upprätta preliminär tidplan. 

· Ta in anbud för markentreprenör-, material- och installationskostnader. 

· Sammanställa och dokumentera kostnader 

· Ansöka om statsbidrag. 

 

SYFTE 
· Ge möjlighet för befintliga företag att stanna i området och att få nya att etableras.  

· Öka möjligheten till distansarbete.  

· Binäringar i form av webbförsäljningar och webbtjänster.  

· Säkerställa kommunikationsvägarna för framtiden.  

· Förenkla och öka möjligheter till distansstudier.  

· Öka möjligheten för äldre att bo kvar i sin hemtrakt med hjälp av IT-hjälpmedel.  

 

MÅL 
Projektgruppen ska kunna redovisa boende i området vilken preliminär kostnad 

anläggandet av ett fibernät blir för varje hushåll samt var och hur en anläggning kan 

placeras i bygden. 
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Thomas Jonsson 

 

Första kontakten med Leader 

Fick information om Leader genom kontakt på Länsstyrelsen i Dalarna. 

  

Leader som metod 

Anser att det är ett tillkrånglat förfarande för att få ut stöd för landsbygdsprojekt. 

Tycker att det borde ligga på Länsstyrelsen direkt, utan en extern aktör. Menar att det 

blir för många olika kontakter, att det måste bli ”en dörr in”. 

 

Leaders betydelse för projektet 

Tror att projektet hade blivit av även utan Leader. 

 

Genomförande 

Förstudien gav önskat resultat, d.v.s. underlag för beslut om fibernät eller inte. I ett 

senare skede lades ändå det huvudsakliga projektet ned eftersom det inte gick att få 

ekonomiskt acceptans från medlemmarna för det. 

 

Samverkan och nätverkande 

Projektet medförde ny samverkan på någon nivå genom fler kontakter mellan byarna. 

 

Långsiktighet 

Man kan inte se några effekter av projektet förutom att det är många som vill ha fiber 

till byn. 

   

Spridning 

Vetskapen om projektet är 100 % inom närområdet. Kommunen, fiberaktörer, 

Dalakraft m.fl. vet om det, men inget mera. Projektet har vad man vet inte förekommit 

i media. Man har själva spridit information genom webbsida, brev, e-post och 

annonser. 

   

Leaderprojekt 

Kan absolut inte tänka sig att driva ett leaderprojekt igen eftersom det administrativa 

bakgrundsarbetet är för betungande. 

 

  


