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”Projektet lyckades, vi genomförde en bra förstudie och 

fortsätter jobba utifrån den.” 
 

Karl-Johan Petersson, projektledare 
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Verksamhet enligt projektplanen 
 

BAKGRUND 
By-Horndal Landsbygdsfiber Ekonomisk Förening har idag drygt 330 medlemmar i 

området, som är intresserade av att ansluta fibernät till sina fastigheter. De söker 

medel för att genomföra en förstudie inför uppbyggnad av äkta bredband via 

fiberoptisk kabel i By socken med omnejd. En ansökan om medel för själva 

dragningen av fiber har lämnats till Länsstyrelsen Dalarna.  

 

GENOMFÖRANDE 
Förstudien görs i samarbete med företaget byNet. Föreningen samlar in information 

om alla medlemmars fastighetsbeteckningar. Dessa ska byNet sedan använda för att 

bygga upp en nätstruktur ur bästa ekonomiska synvinkel. Föreningen kommer 

därefter att bearbeta detta nät ytterligare utifrån information om området, vilka 

markägare som berörs, hur markerna ser ut osv. Till slut sammanställer byNet 

återigen nätet och tar fram ett fullständigt och komplett underlag för hur en 

fiberutbyggnad kan läggas upp.  

 

SYFTE 
· Öka attraktiviteten och framtidstron i området och därmed möjliggöra återflyttning 

och inflyttning. 

· Att fritidsboende ska tillbringa mer tid i bygden. 

· Behålla servicenivån. 

· Öka stoltheten över hembygden, vilket ger positiva signaler i kontakt med 

omvärlden. 

 

MÅL 
Målet med förstudien är att få fram mer exakta kostnader för kommande dragningar 

av nät. Målet med ett etablerat fiberoptiskt bredbandsnätverk i bruk är bl.a. att 

· området blir mer attraktivt att bo och verka i, 

· kvarboende, åter- och inflyttning stimuleras, 

· underlaget för lokal service blir mer hållbart, 

· fastigheterna i området ökar i värde, 

· nyföretagande stimuleras, 

· möjligheten att jobba effektivt hemifrån ökar.   
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Sammanfattning av svar i utvärderingen 
Uppgiftslämnare: Karl-Johan Petersson 

 

Första kontakten med Leader 

Hörde talas om förstudiepengar för bredband via annan bredbandsförening. 

  

Leader som metod 

Upplever att det är mycket omständligt att ansöka både om medel och sedan om 

utbetalning. Tror att alla dessa dokument, tidrapporter m.m. hämmar kreativiteten i 

många projekt. 

 

Leaders betydelse för projektet 

Tror att projektet hade blivit av även utan Leader. 

  

Genomförande 

Tycker att projektet lyckades, man genomförde en bra förstudie och fortsätter jobba 

utifrån den.  

  

Långsiktighet 

Man jobbar fortfarande på utifrån förstudien. Hur länge beror på om man får stöd från 

Landsbygdsprogrammet under nästa år. 

  

Framtidsutsikter för projektet 

Förhoppningsvis beviljas man bidrag från Landsbygdsprogrammet under det närmaste 

året. På sikt hoppas man ha ett klart fibernät. 

 

Spridning 

Upplever att vetskapen om projektet är stor i närområdet, många är medlemmar i 

föreningen. Projektet har spridit information via utskick till medlemmar och på 

möten. 

  

Attitydförändring 

Projektet har i nuläget inte bidragit till någon attitydförändring, men tros göra det på 

sikt om fibernätet blir verklighet. 

 

Försörjningsmöjligheter 

Projektet har inte bidragit till försörjningsmöjligheter ännu, men kommer säkerligen 

att göra det på sikt om fibernätet blir verklighet. 

 

Koppling till andra projekt 

Ansökan har lämnats till Landsbygdsprogrammet om stöd för fortsatt arbete. 

  

Leaderprojekt 

Kan troligen endast tänka sig att driva ett leaderprojekt igen om det kan bli frågan om 

hela bredbandsprojekt. 
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Uppnådda huvudmål och delmål, kvantitativa 
 

Antal nya nätverk 3 

 
Nya eller förstärkta varumärken: 

By-Horndal Landsbygdsfiber förstärkt. 

 

Efterlämnade fysiska resurser: 

Karta som visar planerad fiberdragning till abonnenter. Medlemsmatrikel för By-

Horndal Landsbygdsfiber. 

 

 

 

Uppnådda mål, kvalitativa  
 

Samarbetsklimat: Viss förbättring 

Exempel: Kommit vidare i processen för att få 

höghastighetsbredband. 

 

 

Framtidstro: Viss förbättring  

Exempel: Tron på att till slut kunna få höghastighetsbredband 

är viktig inför framtiden. 

 

 

Attraktionskraft för 

boende: 

Ingen skillnad 

Exempel: Den kommer att blir bättre om man lyckas få 

höghastighetsbredband. 

 

 

 

 

 

  

 

 


