
 
 
   
 

       
 

 
 
SLUTRAPPORT   
 
När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och 
resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet i projektet. I samband med 
att du skickar in slutredovisningen mejlar du in slutrapporten till Leader-kontoret.  
 
Rapporten kommer att läggas ut i en databas och göras tillgänglig för andra som arbetar med 
utveckling av landsbygden och för allmänheten. Lämna därför rapporten även i elektronisk form (via 
mejl, på usb-minne, cd/dvd eller på annat sätt). Tänk också på att utforma innehållet och texten på ett 
sätt så att resultatet av ditt projekt blir till nytta för andra. De kontaktuppgifter som du har redovisat i 
blanketten om utbetalning i slutrapporten kommer att synas i databasen. 
 
Om du har frågor kontakta gärna verksamhetsledare på Leader Ranrike:  
Telefon: 0524-282 39  
e-post: ranrike@stromstad.se 
hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se 

Adress: Leader Ranrike 
Kustvägen 12 
455 61 Dingle 

 
1. Allmänna uppgifter 

a) projektets namn:  
Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd 
 

b) Sökande:  
Munkedals kommun 
 

c) Projekttid (år, mån, dag): 
 2010-07-02 – 2012-03-31 
 

 
 
2. Sammanfattning av vad som har gjorts i projektet, erfarenheter och resultat. 

 
Vid tid för ansökan hade det startats upp fem fiberföreningar i Munkedals kommun. Dessa 
var spridda på flera olika landsbygdsområden. Men det fanns vita fläckar där fler 
fiberföreningar behövdes. Så blev också fallet, nu vid projektets slut finns det ca 10 
fiberföreningar som täcker kommunens landsbygd. 5-6 av dessa fiberföreningar är också i 
drift, de resterande räknar med att vara i drift inom ett år. 
Tillsammans med dessa fiberföreningar har Munkedals kommun och ett konsultföretag 
förprojekterat utbyggnaden av fiber på landsbygden. I förprojekteringen ingick att bilda 
ekonomiska föreningar, hålla informationsmöten och värva medlemmar. Det var också 
viktigt att hitta de mest optimala vägarna att dra fram fibern, göra kostnadsberäkningar och 
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tidplaner samt beräkna förväntade arbetsinsatser.  
Munkedals kommun kommer också att vara den sammanhållande länken i ett nätverk för 
dessa föreningarna och dess medlemmar. Genom nätverksträffar har vi utbyta erfarenheter 
av problem och framgångar. Genom förprojektet har många nya nätverk att bildas och 
genom dessa uppstår sociala kontakter. Sociala kontakter som nu kan användas till att  
tillsammans lösa framtida utmaningar om en levande landsbygd. 

 
 
3. Redogör kortfattat till bakgrunden till projektet.  
T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverade projektet. 

 
Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler 
medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra 
ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. 
Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och 
omsorg, bättre distansutbildning, levande landsbygd och möten utan resor med bra kvalitet. 
Nöjesutbudet på nätet ökar ständigt, vilket inte är minst viktigt. Antalet TV-kanaler via nätet 
ökar och att se direktsända föreställningar från större arenor erbjuds redan idag om man har 
bredband med hög kapacitet. 
I dagsläget bedöms det att marknaden inte kommer att bygga ut bredbandet på landbygden 
med fiber på kommersiella grunder. Det planeras heller inga andra satsningar från vare sig 
stat eller kommun. Genom detta fiberprojekt kommer landsbygden att erbjudas samma 
möjligheter som storstaden när det gäller bredbandshastigheter och utbud av tjänster via 
bredbandet. 
 
TeliaSonera planerar att lägga ned ca hälften av de 2000 kopparanslutna telestationer som 
finns. Inga fiberanslutna telestationer läggs ner. Telestationer med mindre än 50 abonnenter 
kommer att läggas ned med start 2011. 
De bredbandsbrister som finns inom Munkedals kommun är; 

 Telestationer som är kopparanslutna, saknar i princip helt bredband Dessa finns i 
huvudsak öster om Dingle upp och runt Hedekas, d v s Julseröd, Torslund, Hult, 
Gunnarsbo, södra och norra Sanne samt Medbön. 

 Telestationer med radiolänkanslutning. Dessa kan endast erbjuda ADSL med 
maximalt 8/0,8 Mbit/s kapacitet. Dessa telestationer är Bohus Foss (Tungenäset) 
samt Bärfendal. 

 

 
 
4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp 

projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? 

 
Projektets mål är att ge förutsättningar att starta fiberföreningar och därefter 
kostnadseffektivt bygga ut fiber till samtliga hushåll och företag. En utbyggnad av fiber på 
landsbygd som denna, ger tillgång till det fulla tjänsteutbudet på nätet. 
 

 
5. Mål och resultat.  Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet 

har arbetat med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, 
kompetensutveckling, integration, och miljö/hållbar utveckling. 
 
Mål: 

1. Ge information om möjligheten till landsbygdsstöd för bredbandsutbygnad på 
landsbygden och stödja bildandet av fiberföreningar och värva medlemmar. 

2. Tillsammans med fiberföreningarna i Munkedals kommun förprojektera utbyggnaden 
av fiber på landsbygden och hitta den mest optimala vägen att dra fibern, göra 



kostnadsberäkningar och tidplaner samt redovisa förväntade arbetsinsatser från 
enskilda företag och hushåll inför beslut om att investera i fiberutbyggnad.  

3. Med detta som underlag tar fiberföreningarna beslut om vidare utbyggnad eller om 
projektet ska avslutas. 

 
Resultat: 

1. 10 fiberföreningar har bildats, hela Munkedals kommuns landbygd täcks in 
2. Beräkningar har gjort. Svårtillgängliga fastigheter och fastigheter som gränsar till 

flera fiberföreningar har fiberföreningarna sinsemellan fördelat ansvaret för   
3. För 6 av tio fiberföreningar har fiber lagts efter optimerad plan, till förväntad kostnad, 

tidplan och arbetsinsatts. 5-6 av dessa föreningar är också i drift med förväntat utbud 
av tjänster till mycket bra priser. För ytterligare 3 fiberföreningar är arbetet pågående 

 

 
Förväntade resultat av projektet? (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se 

ansökan, samt kommentera vad som avses.  

  Mål enligt 
ansökan 

Resultat Kommentar 

Antal deltagare i 
projektet  

Män 500 - 
1000 

 

78 Samtliga hushåll och företag på 
landsbygden har fått ta del av 
projektet eftersom föreningarna  

Kvinnor 500 - 
1000 

32 tillfrågat alla om 
medlemskap/anslutning. Resultatet 
avser de aktiva personerna. 

Antal deltagare i 
kurser och 
seminarier  

Män    
 

Kvinnor    
 

Nya arbetstillfällen Män    
 

Kvinnor    
 

Bevarade 
arbetstillfällen 

Män    
 

Kvinnor    
 

Nya företag     
 

Bevarade företag   11 Avser de bildade ekonomiska 
föreningarna för fiberutbyggnad 
samt den samverkande ek för för 
de 10 andra. 

Nya mötesplatser/ 
nätverk 

    
 

 
 
7. Genomförandeplan. Beskriv vad som genomförts i projektet.  

 
Ge information om möjligheten till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden 
och stödja bildandet av fiberföreningar och värva medlemmar. 
Tillsammans med fiberföreningarna i Munkedals kommun förprojektera utbyggnaden av 
fiber på landsbygden och hitta den mest optimala vägen att dra fibern, göra 
kostnadsberäkningar och tidplaner samt redovisa förväntade arbetsinsatser från enskilda 
företag och hushåll inför beslut om att investera i fiberutbyggnad. Med detta som underlag 



tar fiberföreningarna beslut om vidare utbyggnad eller om projektet ska avslutas. 
 
De fiberföreningar som ligger steget före och har viss erfarenhet av problem och framgångar 
kommer att delge dessa till övriga föreningar.  

 
 
 Tid- och aktivitetsplan. Konkret beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts i projektet och när 

under projekttiden de ägt rum. Jämför med ursprunglig projektplan och kommentera eventuellt 
avvikelser från planen (infoga fler rader vid behov). 

Aktivitet (hela projektets löptid, inkl utvärdering och 

slutredovisning) 
Startdatum Slutdatum 

Förprojektering inklusive slututvärdering  
 

2010-07-02 2011-12-31 

Projektredovisning  2012-01-01 2012-03-31 

Utvärdering och slutredovisning 2012-04-01 2012-05-15 

Ansökan om utbetalning (s.k. klardatum)  2012-05-15 

 
 
8. Spridning av projektets resultat. Redogör för hur du/ni har spridit projektets resultat. Hur kan 

resultatet användas av andra som berörs av projektet även efter projekttiden. 

 
Samtliga hushåll och företag på landsbygden har fått ta del av projektet. 
Spridningen har skett genom informationsmöten, informationsmaterial och annonsering. 
Genom Västra Götalandsregionen sprids projektresultatet till andra kommuner inom 
regionen. I samband med seminarier, t.ex. Projektverkstaden den 6 oktober 2010 
har Munkedals kommun tillsammans med fiberföreningar informerat om projektet. 
 

 
 
9. Projektets kostnader och finansierng. Redovisa projektets totala kostnad och hur det har 

finansierats (belopp uppdelat per finansiärer).   
 
KOSTNADER 

 
kostnad 

Faktiska kostnader:  

Löner  

Investeringar  

Övriga kostnader 47322 kr 

Indirekta kostnader (OH kostnader)  

Summa faktiska kostnader 47322 kr 

Resurser:  

Ideellt arbete 47425 kr 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 24442 kr 

Summa resurser 71867 kr 

TOTAL PROJEKTKOSTNAD 119189 kr 

 
 

 
FINANSIERING 

 
kostnad 

Faktiska finansiering:  

Projektstöd (från Jordbruksverket) 43631 kr 

Finansiering från LAG 3691 kr 

Övrig offentlig finansiering  

Faktisk privat finansiering 47322 kr 



Summa faktisk finansiering  

Resurser:  

Ideellt arbete 47425 kr 

Övriga ideella resurser  

Offentliga resurser 24442 kr 

Summa resurser 71867 kr 

TOTAL FINANSIERING 119189 kr 

 
10. Arbetssätt och samarbete. Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i 

partnerskapet. 

 
Projektet har hanterats av Munkedals kommun av projektledare och projektkoordinator 
Uppstarthjälp 
 

 ekonomiskt stöd vid uppstart av fiberföreningar 
 

Stormöten har hållits ca 4 ggr per år. På dessa möten har representanter från 
fiberförningarna, kommunens representanter och konsult diskuterat ämnen enl: 

 förprojektera utbyggnaden av fiber på landsbygden 

 hitta den mest optimala vägen att dra fibern, ”alla” fastigheter ska vara med  

 göra kostnadsberäkningar och tidplaner 

 redovisa förväntade arbetsinsatser från enskilda företag och hushåll inför beslut om 
att investera i fiberutbyggnad 

 Erfarenhetsutbyte, de som kommit längre delar med sig av sina erfarenhete 

 Diskuterat upphandlingsupplägg både för fiberdragning och för tjänsteutbud 

 Diskuterat de ekonomiska stöd som finns till fiberförläggning på landsbygd 
 
 
 

 
11. Slutsats och rekommendationer. Sammanfatta slutsatser som dragits av projektet och 

lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad 
som varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet tillfört bygden. 
Skulle projektet ha genomförts utan stöd från Leader? 

 
Projektet måste anses som väldigt lyckat. Flera andra kommuner har med avund följt vårt 
arbete. Munkedal blev också årets landsbygdskommun 2011. Vi har lyckats med att täcka 
hela kommunens glesbygd med fiber, alla fastigheter på landsbygden har fått förfrågan om 
att delta. Nu finns förutsättningarna för att få samma tjänster som i storstan, bättre villkor för 
att bo och verka i hembygden. Nya nätverk med oanade möjligheter har också uppstått. 
 
Ekonomiskt stöd vid bildandet av fiberföreningar skulle inte erbjudits utan stöd av Leader. 
Stormöten för erfarenhetsutbyte skulle troligen blivit av ändå i någon form. Förprojektering 
med optimerad fiberdragning och med uppdelning av kommunen i lämpliga bitar så att varje 
fiberförening fick en tillräcklig stort antal möjliga medlemmar hade inte blivit av i och med att 
både konsult och kartmaterail finansierats av Leader. 
 
Att på detta sätt med relativit små medel stötta den naturliga drivkraft som finns ute i våra 
bygder är ett utmärkt sätt för en kommun att verka på. Att stå för det gemensamma, det som 
behövs, det som ger stora mervärden men som ingen äger och ingen vill ansvara för. 
 

 
 
Bifoga eventuellt bilagor. T.ex. material som tagits fram i projektet 


