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Aktörer 
Kommunens uppgift är att tillhandahålla mark
samt i övrigt stödja näringslivet inom kommu-
nens ansvarsområden.

I Fagersanna finns idag 13 registrerade företag.
Följande har två eller flera anställda.

Formfanér AB, 18 anställda.
JOL Möbler, 5 anställda.
Leif Ragnarsson åkeri, 2 anställda.
KL Livs Fagersanna, 3 anställda.

Allmänt
En god kommunikationsinfrastruktur är en för-
utsättning för ett väl fungerande näringsliv.

Informationstekniken kommer att spela en allt
viktigare roll i näringslivet. Beredskap ska fin-
nas för komplettering av ledningsbunden och
radiobaserad infrastruktur.

Idag är det inte bara företagens fysiska behov
som är viktiga för lokaliseringar. Personalen,
som anges vara den viktigaste resursen i många
av dagens företag, ställer krav på ortens
kvaliteter som boendemiljö, kultur- och
fritidsmiljö. Närhet till institutioner för högre
utbildning är en tillgång för både företag och
personal. Även ortens företagskultur är viktig
för utveckling av företagandet.

Småföretagen bör ges särskild uppmärksamhet.
Från kommunens sida bör man satsa på råd-
givning och stöd till nya företagare.

Den privata tjänstesektorn bedöms komma att
svara för sysselsättningsökningen i framtiden.

Areella näringar
De största öppna odlade jordbruksmarkerna är
belägna väster om Prästberget. Öppen mark i
form av äng- och hagmarksområden finns
öster  om Fagersanna samt vid Levinsgården.  I
övrigt är icke exploaterade områden bevuxen
med skog. Inom planområdet finns ingen större
jordbruksanläggning.

Turistnäring
Fagersanna har goda förutsättningar för turist-
näring. Idag finns t.ex. badet, campingen och
olika natur- och  kulturområden. Det pågående

samarbetet med Göta kanalskommunerna bör
kunna öka turismen.

Kommunens näringslivspolitik
Kommunen har upprättat ett näringslivspro-
gram. En viktig del av den lokala näringslivs-
politiken är att understödja nyföretagandet. Det
är genom nyföretagande som nya och moderna
branscher kan etableras.

Utvecklingsplanen, kopplad till tillväxtavtalet
med staten, för nordöstra Skaraborg förväntas
ge positiva effekter för regionens utveckling.

Rekommendationer
1 Området ligger intill den f.d. järnvägssta-

tionen mitt i Fagersanna. Verksamheten
ska inte vara störande för närboende (im-
missionen och buller). Om det blir aktuellt
med någon annan verksamhet i området
ska endast icke miljöstörande verksam-
heter tillåtas. Området kan vara lämpligt
för centrumfunktioner.

2 Området som ligger strax söder om
Strandstaden bör även fortsättningsvis en-
dast innehålla verksamheter som inte stör
omgivande bostäder.

3 Detta område är en markreserv där even-
tuella nya verksamheter kan etableras.
Etableringar av företrädesvis mindre och
icke miljöstörande anläggningar förordas.
Innan någon etablering kan ske bör en ut-
redning av markförhållandena i det före-
slagna området genomföras.

Större och mer miljöstörande industrier eller
företag bör lokaliseras i befintliga eller plane-
rade industriområden i Tibro tätort.

Litteratur och källor
Kommunen näringslivsprogram

Bättre plats för arbete, Boverket

Näringslivsutveckling och kommunal plane-
ring, En idéskrift och ett kunskapsunderlag,
Boverket

Hållbar lokal näringslivsutveckling – En idé-
skrift, Naturskyddsför. och Amu- gruppen.
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