
Nomineringen sker i kategorin: 
Insatser som bidragit till smarta lands- och kustbygder (Smart Villages) 
 
Namn 
Uppstart av förvaltningsorganisationen Västfiber 
 
Motivering till nomineringen 
Projektet har vidareförädlat tidigare Leader projekt effekter genom att säkerställa en hållbar 
förvaltning av många mindre fiberföreningar. Västfiber har utvecklat ett samarbete och affärsmodell 
som alltfler föreningar ansluter sig till.  Projektet bidrar därmed till att enskilda medlemmar och 
föreningar lokalt kan äga en allt viktigare infrastruktur på landsbygden. 
 
Konkreta resultat 
De medlemsföreningar som ingår i Västfiber har börjat samarbeta mer samt satt fokus på 
kvalitetsarbetet inom sin förening. Alla har även förstått att man har ett stort ansvar för 
medlemmarnas insatser av kapital och att detta ska förvaltas på bästa sätt. Till det kommer 
vetskapen att varje förening ingår i Sveriges och Europas digitaliserade kommunikationsnät vilket 
också ställer krav på funktion och tillgänglighet. 
 
Bakgrund och målgrupp 
Utbyggnaden av fiber blev en mycket lyckad satsning som fick stort genomslag i kommunerna i vårt 
område. Tidigare Leaderprojekt hade till syfte att med kompetens och medfinansiera startkostnader. 
Det blev i förra programperioden drygt 20 föreningar som sedan investerade i bredbandsutbyggnad 
för ca 100 miljoner. När utbyggnaden var genomförd så ställdes föreningarna inför en fas, 
förvaltningsfasen. Detta blev massor med frågetecken och framförallt avtog intresset att driva det 
vidare. För att styrelserna inte ska få problem med kompetens och för få ledamöter måste även den 
fortsatta driften skötas organiserat. Där kom Västfiber kom in med och framförallt fick igång 
samarbetet mellan föreningarna. Satsningen gjordes för att föreningarna skulle klara av att förvalta 
sina nät. De åtgärder som hittills gjorts är uppbyggnad av ett nätdokumentationsprogram, satt en 
kvalitetsnorm i form av ett levande dokument om vilka åtgärder som måste  utföras inom 
underhållsdel samt styrelsens ansvar vad gäller dokumentation och löpande arbete. Engagemanget 
är stort från samtliga medlemsföreningar och intresset för vårt arbete har spridit sig till hela södra 
Sverige. 
 
Geografisk täckning 
Uddevalla, Munkedal, Tanum, Strömstad Sotenäs, Lysekil, Färgelanda, Stenungsund, Mellerud, Ed, 
Borås, Svenljunga. Inom Västra Götaland. Till det kommer Jönköpings län och föreningar i Norrtälje 
kommun. 
 
Tidsperiod 
27 april 2016 till 30 juni 2020 
 
Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Leader Bohuskust och gränsbygd 
 
  



Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) 
Bredbandsutbyggnaden med rätt kvalité på landsbygden är en avgörande infrastruktur för att skapa 
och upprätthålla service, attraktivitet och sysselsättning. 
 
Kontaktperson för nominerat förslag 
Kjell-Åke Karlsson, 070 632 7643, kjell-ake@vastfiber.se 
 
Ditt namn och myndighet/organisation 
Krister Olsson, LEader Bohuskust och gränsbygd 
 
Din e-postadress 
krister@leaderbohuskust.se 
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