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Handel

Aktörer
Kommunen har ett ansvar för att upprätthålla
en rimlig tillgänglighet till service av olika slag
och för alla invånare. Kommunen kan reglera
var t.ex. handel får etableras genom att man
har monopol på planläggning.

På kartan markeras läget för Fagersannas livs-
medelsbutik med tillhörande automatstation för
bensin. Området runt livsmedelsaffären bildar
centrum i Fagersanna.

Mål för handel
Livsmedelsbutiken är en viktig samhällsfunk-
tion i Fagersanna och ska stödjas inom de ra-
mar som samhället medger.

Omsorg

Aktörer
Kommunen (socialnämnden) har ansvar för in-
divid- och familjeomsorg inklusive flykting-
mottagning, psykiatri och hemsjukvård i kom-
munen.

Idag finns endast hemvård i Fagersanna. Hjälp
i hemmet har endast ett fåtal personer i Fager-
sanna.

Mål för omsorgen
Äldre och funktionshindrade skall med hjälp
av hemvård, träning, rehabilitering, bostadsan-
passning och hjälpmedel ges förutsättningar att
bo kvar i sin invanda miljö.

När detta inte räcker till skall äldre-, grupp-
och sjukhemsboende kunna erbjudas där de
boende får god vård och omsorg efter vars och
ens behov.

Framtida förändringar för omsorgen
Kommunen har idag inga planer på att ordna
äldreboende i Fagersanna men en eventuell
framtida etablering av äldreboende bör kunna
ske i de befintliga flerbostadshusen.

Barn och utbildning

Aktörer
Kommunen ansvarar för förskola/ fritidshem
samt utbildning på grundskolenivå. Ansvarig
är barn- och utbildningsnämnden.

På kartan visas Fagersannas förskolor, grund-
skola, årskurs 1- 5 med tillhörande förskola/
fritidshem.

Transporter och skolvägar
Idag kommer barnen i stor utsträckning till och
från skolan med hjälp av kommunal skolskjuts.

Från och med årskurs 6 bussas skolbarnen till
Tibro.

Mål för barnomsorg och skola
100 % av alla barn mellan 7 och 16 år ska en-
ligt lag genomgå grundskola. Målsättningen är
att barnen ska kunna gå igenom de första års-
kurserna utan att byta enhet.

Framtida förändringar för barnomsorg
och skola
Antalet barn har under senare tid ökat något i
Fagersanna.

Rekommendationer
1  Eventuella nyexploateringar av handel och

centrumfunktioner och omsorgsfunktioner
bör koncentreras till den befintliga butikens
närområde.

2 Industrifastigheten i centrala Fagersanna
bör kunna vara reservmark för centrum-
funktioner eller samhällsservice om företa-
get beslutar sig för att flytta verksamheten
till en ur miljösynpunkt bättre lokaliserad
lokal.

3 Framtida behov av äldreboende bör kunna
inrymma i befintliga flerbostadshus utmed
Mölltorpsvägen.
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