
Enkät Tibro kommuns framtid Enkätanalys – en del i 
Översiktsplanearbetet



Enkätstatistik

Enkäten är besvarad av 373 personer



Det vi är 
mest stolta 
över i Tibro 
kommun

• En prestigelös stad anpassad för alla där vi ständigt arbetar 
tillsammans för att förändra till det bättre – där det finns mod att 
tänka utanför ramarna för att hitta bra lösningar

• En ständigt närvarande samarbetsvilja, förmåga att involvera och 
gemensamheten mellan människor som tillsammans jobbar för 
att göra vår kommun attraktiv att bo och verka i. Fint och nära 
samspel mellan invånare, näringsliv, politik och tjänstemän i 
kommunen 

• Lugn och trygg känsla i en liten och barnvänlig kommun där vi alla 
känner alla och bryr oss om varandra. Bra skola och förskola 

• Den lilla kommunens char med närhet till det mesta - Underbar 
natur, landsbygd och sjöar med härliga samlingsplatser och 
promenadstråk, ett centrum med bra affär och närhet till service. 

• Vårt levande föreningsliv med allt ideellt engagemang. Aktiv 
idrottsverksamhet som genom åren fostrat en rad idrottsstjärnor

• Levande näringslivmed hög entreprenörsanda

• Vår hantverkstradition och möbelindustrin som vi värnar genom 
vårt hantverkscentrum

• Att vi med små resurser försöker få kulturlivet att blomstra



Positiv inställning 
till utbyggnad av 
gång- och 
cykelbanor 
Knyt ihop Tibro kommun genom att bygga ut och rusta upp gång-
och cykelvägar – både inom kommunen och med kringliggande 
samhällen och städer 

Positiva hållbarhetsaspekter och förbättrad hälsa lyfts som 
främsta argument



Gång- och cykelbanor

Anlägg cykelväg mellan Tibro och 
Fagersanna på banvallen
• Det blir tydligt att detta är en fråga som 

engagerar och har engagerat under en längre 
tid

• Merparten av de svarande är mycket positivt 
inställda till att det anläggs en cykelbana på 
banvallen mellan Tibro och Fagersanna

• På en femgradig skala landade svarsnittet på 
4,4

• Det lyfts återkommande i fritextsvaren för 
övriga frågor i enkäten och motiveras både 
med att det skulle resultera i bättre hälsa, 
underlätta omställning från bilåkande samt 
ökad trygghet för cyklister



Gång- och cykelbanor

Anlägg cykelväg till Rankås
• Det finns en övervägande positiv inställning 

till att det anläggs en  cykelbana till Rankås

• På en femgradig skala landade svarsnittet på 
3,7

• Det lyfts även återkommande i fritextsvaren i 
övriga frågor i enkäten



Gång- och cykelbanor

Skapa fler promenadstråk utmed Tidan 
och Örlen
• Rusta upp järnvägsbron och skapa 

promenadslinga med gemensam start- och 
slutpunkt utmed Tidan

• Skapa promenadstråk med grillplats utmed 
Örlen samt tillskapa fler badmöjligheter 
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Skapa fler promenadstråk utmed Tidan och Örlen
Snitt: 3,8



Positiv inställning 
till att öka 
bostadsbyggandet
Det finns olika önskemål på hur tillgången 
till bostäder ska ökas och vilka delar av 
kommunen som ska exploateras 



Öka bostadsbyggandet

• Det finns en tydlig splittring kring att planera för 
mer bebyggelse i strandnära lägen

• Det finns en önskan om att bevara småskaligheten, utsikt 
och säkra vattenkvalitet

• Samtidigt finns det många som ser att det är ett bra sätt att 
tillskapa attraktiva villatomter som kan bidra till att fler 
väljer att bo kvar och samtidigt kan locka nya grupper att 
flytta till Tibro

• Tydligt i enkäten är att det finns en efterfrågan på 
fler bostäder med varierande storlek, standards 
och upplåtelseform för att säkra att det finns 
bostäder för alla målgrupper i Tibro

• Det lyfts även förslag att omvandla delar av gamla 
industriområden och området runt  Ransbergs 
kyrka till bostadsområden
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Planera för mer bebyggelse i strandnära lägen
Snitt:2,8



Vad skulle du 
helst vilja se att 
det satsas på 
centralt i Tibro?
Det finns en ganska spridd bild av vad 
som behöver utvecklas central i Tibro, 
det som sticker ut är att merparten är 
positive till att anlägga en gang- och 
cykelbana på banvallen genom Tibro.   



Utvecklingspotential i Tibro

I centrala Tibro finns en längtan efter: 

• En gång- och cykelväg på banvallen genom Tibro 

• Ett levande och grönare centrum där bostäder, verksamheter och social service 
varvas för att skapa förutsättningar för alla åldersgrupper att mötas och trivas

• Attraktiva boendemiljöer för alla
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Hantverkscentrum

Laddstationer för elfordon

Fler parkeringsplatser

Byggnader högre än 3 våningar

Låga bostadshus

Utomhusgym

Trygghetsboende

Bibliotek

Lekplats

Kulturhus/ Museum

Affärer

Park

Gång- och cykelväg på banvallen genom Tibro

Vad skulle du helst vilja se att det satsas på centralt i Tibro?



Fördelning över ålder

Det framgår att olika åldersgrupper har fokus på olika saker

• Samtliga åldergrupper ser gang- och cykelbana på banvallen som en prioriterad åtgärd

• Yngre efterfrågar fler affärer,  lekplatser, park, utegym och högre hus

• Medelålders efterfrågar affär, bibliotek och kulturhus samt låga bostadshus

• Äldre premierar trygghetsboende, låga hus, bibliotek och parkeringsplatser

*Av dem som angett ålder i enkätsvaret

Åldersgrupper Affär Bibliotek Byggnader 
högre än 3 
våningar

Fler 
parkerings-
platser

Gång och 
cykelväg på 
banvallen

Hantverks-
centrum

Kulturhus 
Museum

Laddstationer 
för elfordon

Lekplats Låga 
bostadshus

Park Trygghets-
boende

Utomhusgym

0-18 år 10 2 0 1 4 0 1 3 4 1 7 1 3

19-30 år 22 8 13 6 56 8 7 8 24 7 27 7 18

31-50 år 33 14 12 5 96 7 14 16 17 7 28 11 21

51-65 år 6 18 8 5 54 7 22 6 8 10 13 14 9

66-80 år 8 14 6 13 31 3 13 1 5 8 9 15 1

81-år och uppåt 0 2 0 5 11 0 3 0 1 6 2 7 1

Totalsumma* 79 58 39 35 252 25 60 34 59 39 86 55 53



Fördjupad analys av fritextsvaren

Knyt ihop kommunen med bättra 
kommunikationer och skapa fler länkar 
med kringkommunerna 
• Förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik, t.ex. 

genom att det finns kollektivtrafik mellan Höreno
och Skövde samt att linje 401 stannar vid 
Blombäcks

• Skapa bättre möjligheter att gå och cykla i och till 
Tibro

• Gång-och cykelväg på banvallen från Fagersanna till 
Tibro

• Belysning längs cykelväg mellan Ransbergs och 
Fagersanna

• Nyttja banvallen och gör cykelbana mellan Karsborg
till Skövde

• Hyrcyklar vid stationen

• Cykelbana till Örlenbadet

Levande och grönt centrum som bjuder in 
till möten – blanda bostäder, verksamhet 
och social service.  

• Bygg mer bostäder centralt i Tibro – både villor och 
en blandning av bostads- och hyresrätter för olika 
målgrupper

• Säkra att vi har affärer och verksamheter kvar i 
centrum för att skapa ett levande centrum dygnet 
runt

• Utveckla ett nytt centralt kulturhus med museum, 
bibliotek och biograf

• Utveckla central park med platser att mötas och 
trivas som gör Tibro centrum mer grönt. 

• Hitta smartare sätt att tillgodose behovet av 
centrala parkeringar, gärna med laddmöjlighet för 
elbil 



Fördjupad analys av fritextsvaren

Bevara vårt kulturarv och säkra att det 
finns bra tillgång till rekreation och 
umgänge
• Underhåll och förnya det kommunen valt att satsa 

på historiskt istället för att bara skapa nytt, satsa 
t.ex. på Ånaplan

• Bevara Ottossonska huset 

• Utveckla spårområdet till park och skapa utrymme 
för evenemang, kultur med stationshuset bevarat 
och utvecklat

• Säkra att det finns bra möjligheter att bada i 
kommunen, både genom att bygga ett badhus och 
tillskapa ett bra utomhusbad för barn och 
ungdomar – t.ex. genom att anlägga en badbrygga 
med stege i Tidan vid Ångermanlandsparken. 

• Komplettera utbudet av rekreation med ett robust 
utegym centralt i Tibro och en lekplats, gärna 
inomhus. 

Främja vårt näringsliv, både det småskaliga 
och de större arbetsgivarna, och våra 
föreningar
• Skapa bättre tillgänglighet till isyta och bollplaner 

för att främja vårt aktiva föreningsliv

• Säkra att det finns kompetens i kommunen som 
främjar vårt näringsliv genom en satsning på skolan

• Gör Tibro mer tillgängligt för besökare för att 
möjliggöra för näringslivet att etablera verksamhet 
inom besöks- och turistbranschen, exempelvis 
restauranger, caféer och evenemang



Vad skulle du 
helst vilja se att 
det satsas på i 
Fagersanna?
I Fagersanna finns en tydlig önskan om 
att tillskapa en gång och cykelbana på 
banvallen samt tillskapa mer bostäder 
och möjlighet till recreation utomhus



Utvecklingspotential i 
Fagersanna

I Fagersanna finns en längtan efter:

• En gång och cykelbana på banvallen från Tibro mot Skövde via Fagersanna

• Fler bostäder, både vad gäller villatomter, äldreboendeplatser och fritidsboenden

• Mer rekreation för alla åldersgrupper med utomhusgym, lekplats och fler 
båtplatser
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Samlingslokal

Laddstationer för elfordon

Fler fritidshusområden

Fler båtplatser

Lekplats

Utomhusgym

Äldreboende

Fler villatomter

Gång och cykelbana på banvallen

Vad skulle du helst vilja se att det satsas på i Fagersanna?



Fördelning över ålder

Det framgår att olika åldersgrupper har fokus på olika saker

• Merparten efterfrågar en gang och cykelbana på banvallen

• Yngre efterfrågar fler villatomter, fler båtplatser, en lekplats, utomhusgym och ett 
äldreboende

• Medelålders efterfrågar Laddstationer för elfordon, lekplats och älderboende

• Äldre prmierar äldreboende och fler villatomter

Åldersgrupper

Fler båtplatser Fler fritidshus-
områden

Fler villatomter Gång och 
cykelbana på 
banvallen

Laddstationer för 
elfordon

Lekplats Samlingslokal Utomhusgym Äldreboende

0-18 år 2 4 2 5 5 6 2 3 2

19-30 år 10 1 35 59 2 24 3 18 19

31-50 år 9 9 26 93 12 24 9 24 16

51-65 år 9 8 20 52 5 3 3 9 15

66-80 år 5 1 15 30 0 2 5 5 10

81 år och uppåt 2 0 1 7 0 0 2 1 3

Totalsumma 37 23 99 246 24 59 24 60 65



Fördjupad analys av fritextsvaren

Knyt samman området med kringliggande 
områden för att öka tillgängligheten både 
för boende och besökare

• Tillskapa en gång och cykelbana på banvallen som 
knyter ihop Tibro-Fagersanna-Skövde

• Utveckla gång- och cykelbanan till Örlens badplats 
för att öka tillgängligheten

• Knyt ihop Bråbacka och Fagersanna med gångväg 
längs Örlen - gärna med grillplats på vägen

• Skapa bättre möjligheter att cykla och gå säkert 
mellan Ransbergs skola, Strandstaden och 
Bråbacka

• Gång och cykelväg utmed 49:an

• Hastighetssänkande åtgärder längs Bjurbacksvägen

Splittrad bild om ökad exploatering i 
området vad gäller åretruntboende och 
fritidshus

• Vidareutveckla Bråbacka som boendeplats och 
skolans lokaler

• Riv den gamla fabriken och affären och tillskapa 
fler villatomter och en ny mindre närlivs i området

• Öppna upp mot Örlen och tillskapa fler villatomter 
i området

• Tillskapa ett äldreboende i området så de som bott 
här hela livet kan bo kvar

• Sluta tillföra fler åretruntboende runt Örlen för att 
skydda vattenkvalitén

• Komplettera med en ny skola och förskola i 
Ransberg 



Fördjupad analys av fritextsvaren

Förbättra möjligheterna till rekreation i 
området för att bjuda in mer besökare
• Rusta upp och bygg ut dagens centrala lekplats 

Ransbrostugan samt den befintliga badplatsen 
vid Örlen med grillplats, sittplatser, glasskiosk 
eller uteservering samt utomhusgym 

• Skapa fler och tillgängliga badplatser i Örlen

• Rusta upp tennisplan, ishall och fotbollsplan

• Flytta idrottsplatsen till gärdena vid campingen

• Anlägg en hamn vi det gamla kanalområdet eller 
muddra dagens naturhamn 

• Fixa till en säker pulkabacke intill utsikten



Förslag som kan stärka kommunen
Näringsliv

Kultumiljö

Föreningsliv och 
anläggningar

Besökmål

Trygghet



Förslag på vad kommunen kan göra för att 
förbättra förutsättningarna för näringslivet
• Vidareutveckla det tvärsektoriella arbetet där kommun, 

näringsliv, organisationer, föreningar och privatpersoner 
samarbetar för att stärka vårt näringsliv och göra Tibro bättre. 

• Fortsätt lyhördhet för kreativa och unika lösningar från 
näringslivet och vara snabbfotade och tillmötesgående när 
företag vill etablera sig i kommunen 

• Samverkan med övriga regionen och storstadsregionerna för 
att främja vårt näringsliv

• Erbjuda attraktiva lokaler och industrimark samt locka 
företagsetableringar genom att ge initial rabatt på lokalhyra 

• Bredda de branscher vi försöker locka hit, gärna med fokus på 
logistik med utgångspunkt i vårt geografiska läge

• Koncentrera affärer, service och verksamhet till en plats, t.ex. 
runt Gallerian eller i centrum för att skapa tillräckligt 
besöksunderlag för verksamheter såsom affärer och 
restauranger vilket kan främja nya etableringar

• Anlägg cykelväg mellan Tibro och Skövde för att skapa bättre 
möjligheter att hållbart transportera sig till och från 
kommunen

• Utveckla besöksmål och säkra att det finns ett hotell som drar 
fler besökare och därmed ger bättre etableringsgrund för vissa 

verksamheter

• Mer hjälp från kommunen vid nyetablering av nya företag, t.ex. 
genom en företagskuvös där småföretagare kan få stöd på 
olika sätt. 

• Skapa attraktiva boendemiljöer med bra infrastruktur som 
underlättar transporter av både gods och arbetskraft så att vi 
är en attraktiv ort med rätt förutsättningar för företag att 
etablera sig på

• Satsa på skolan så att vi har bra kompetens i kommunen och 
tillskapa fler relevanta yrkesutbildningar så att den kompetens 
som företagen efterfrågar finns i kommunen

• Skapa bättre förutsättningar för näringslivet att nyttja Inredia



Förslag på vad kommunen kan göra för att 
bevara eller utveckla kulturmiljön
• Bevara Ottossonska huset och de andra trähusen som är kvar

• Centralt kulturhus med bibliotek, museum och biograf

• Bevara stationsområdet med magasinen och med några gamla 
järnvägsvagnar som kan användas för handel och kvarteret 
Blåmesen

• Bevara och utveckla Rankås

• Bevara Balterydsområdet, hembygdsgården och Å-leden

• Bevara kvarnmiljöerna vid Tidan och kvarnen i Västanå

• Bevara och rusta upp den gamla stenbron vid Smuleberg

• Bevara och utveckla Forum 

• Bevara de gamla husen på Storgatan och runt centrum

• Bevara och tillgängliggör fornlämningarna norr om Örlen

• Tillskapa en teaterförening för att utöka kulturutbudet



Förslag på vad kommunen kan göra för att 
förbättra förutsättningarna för föreningslivet
• Säkra att det finns aktiviteter för alla, säkra att det inte bara 

satsas på idrottsföreningarna även om det finns en stark 
historik där

• Ersätt Humlan för att främja mångfald i föreningslivet

• Öka samverkan mellan skola och föreningar och marknadsför 
våra föreningar bättre till våra barn och ungdomar

• Börja med att förbättra underhållet och utveckla våra befintliga 
anläggningar så att de håller en bra kvalitet 

• Tillskapa nya anläggningar 

• Ny sporthall och en ishall

• Allvädersbana för friidrott

• Fler fotbollsplaner runt ishallen

• Bygg en ny simhall

• Satsa på skatehall och replokal

• Behåll och utveckla föreningspoolen

• Lägra hyror och bättre tillgänglighet till kommunens 
anläggningar



Förslag på vad kommunen kan göra för att 
utveckla besöksmål
• Utveckla nya och underhåll befintliga badplatser i Örlen (vid 

Bråbacka och Fagersanna) samt i Tidan vid Ånaplan

• Satsa på Ölenbadets camping

• Vandringsled runt Örlen och promenadstråk utmed Örlen och 
Tidan

• Underhåll och marknadsför Rankås

• Ånaplan, komplettera med beachvollybollplan, utomhusgym 
och badplats

• Lekplats i centrala Tibro och i Fagersanna

• Fortsätt satsningen på Minizoo

• Skapa besökmål kopplat till Järnvägsområdet, Kvarteret 
Blåmesen och Sparhuset

• Utomhusgym vid Snickarvallen

• Hörnebospåret

• Utomhusbassäng i anslutning till idrottshall

• Ny sporthall med större läktare

• Bygg ett större badhus som lockar besökare från kommunerna 
runtomkring



Platser i kommunen som upplevs som otrygga

Det finns väldigt olika bild av om Tibro är tryggt eller inte. 
Följande platser pekas ut som otrygga, då framförallt på kvällstid:

• Hela centrum, speciellt lyfts

• Busstationen

• Tryckeriet 

• Undergången vid järnvägen

• Runt Sörens

• Torget och Ica 

• Dålig belysning, speciellt vid övergångsställen och runt 
torget i centrum

• Brittgården och Skattgården

• Stadsparken

• Runt näridrottsplatsen och sporthallen

• När man cyklar på 49:an mellan Tibro och Fagersanna

• Cykelvägen mellan Snickarvallen och Brittgården

• Bäckpromenaden mot parken vid undergången

• Hörnebospåret

• Ånaplan


