Näringsliv

Mål
Genom samverkan mellan kommunen
och näringslivet skapa ett gott företagsklimat och ge goda förutsättningar för utveckling och tillväxt.
Stärka och utveckla ett differentierat och uthålligt näringsliv.
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Bakgrund
Vänersborgsområdet är historiskt en levande
jordbruksbygd. Dock har stadens invånare haft
sin ursprungliga näring i handel, hantverk och
sjöfart, vilka näringar under lång tid haft betydande inverkan på utvecklingen.
Industrialiseringen av Vänersborg påbörjades
under senare delen av 1800-talet.
Tändsticksfabrik, skofabrik och mekaniska
verkstäder anlades. Den offentliga förvaltningen, sjukvård och utbildning fick stor betydelse.
Kommunikationerna förbättrades genom järnvägsbyggen och utbyggda slussar för sjöfarten.
Industrialiseringens stora genombrott
inträffade efter 1900 och verkstads-, processoch livsmedelsindustrier kom att bli de stora
industrigrenarna. Den offentliga sektorn expanderade kraftigt under 1960- och 70-talen och
kom att bli den dominerande näringsgrenen.
Utvecklingen drog med sig ett nytt liv i handel och service.
På senare år har verkstadsindustrin fortsatt
varit stark, liksom processindustrin. Ökning har
skett inom livsmedelssektorn och på senare år
även besöksnäringen. Den offentliga sektorn
har minskat sin dominans, men är fortfarande
betydande. Handeln behåller i stort sin andel av
sysselsättningen.

Holmen Paper i bakgrunden.

Lika viktigt är samspelet med region och andra
kommuner samt internationella kontakter. De
olika rollerna och ansvarsfrågorna måste dock
klargöras och hållas isär.
Strategin för att stärka näringslivets medverkan
till en tillväxt i kommunen:

Nuläge

■ Skapa en marknad för företagens produkter

Vänersborg har fördelen av att ha ett väl differentierat näringsliv. Stora processindustrier
inom papper och metall kompletteras av företag
inom högteknologi, elektronik, IT och livsmedel samt en stor andel kvalificerade tjänsteföretag. Även turismen är en viktig näringslivsgren.
Att inte vara beroende av ett dominerande
företag eller bransch är en av Vänersborgs styrkor.
Hela politiska ledningen för Västra
Götalandsregionen samt delar av den administrativa ledningen, liksom delar av
Länsstyrelsen och andra viktiga offentliga organ
är placerade i Vänersborg. Till år 2008 finns
Högskolan Väst kvar i kommunen.
Tillsammans med övriga kommuner i
Fyrstad, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil har
en vision tagits fram. Målsättningen är att
Fyrstad år 2012 skall vara en av Europas
ledande teknik- och industriregioner.

■ Tillgodose behovet av arbetskraft, stärk

och tjänster.

Så når vi målen
Näringslivets utveckling bygger på långsiktiga
politiska strategier med en helhetssyn på den
kommunala tillväxten.
I kommunen är samspelet med det lokala
näringslivet grunden för ett gott företagsklimat.
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sambandet mellan näringslivsutveckling och
utbildning.

■ Bygg ut starka nätverk dels med företag,
offentlig sektor och högskolan.

■ Medverka till tillkomsten av en väl fungerande infrastruktur.

■ Medverka till att mark för utveckling finns
och tillhandahåll lokaler om så erfordras.

■ Stärk Vänersborgs centrum som hela

kommunens centrum och mötesplats och
utforma detta som ett konkurrenskraftigt
alternativ till extern handel.

■ Fortsätt utveckla kommunens position som
säte för regionens politiska ledning och
administration.

För att tillväxt och förnyelse av näringslivet
skall vara möjlig krävs också en god livsmiljö i
vidare bemärkelse, såsom tillgången på attraktiva boendemiljöer, goda utbildningsmöjligheter,
god kulturell miljö och fritidsmiljö samt en välskött kommunal ekonomi.

Verksamheter
En av kommunens viktigaste uppgifter när det
gäller att medverka till tillväxt i samhället är att
erbjuda näringslivet välplanerad och ändamålsenlig mark för deras utveckling. Varje företag
har olika behov vad gäller läge, storlek och tillgänglighet varför flera alternativa förslag bör
finnas.
Inom centralorten finns idag ingen av
kommunen ägd färdigplanerad industrimark att
erbjuda.
Mer extern mark finns inom Trestad Center
där kommunen kan erbjuda ett tiotal bildade
tomter av olika storlek. Trestad Center styrka
ligger i det strategiska läget vid de större
vägarna, men många mindre serviceföretag
önskar finnas närmare centrum och annan
bebyggelse.
Centrala tomter finns emellertid inom
Torpa/Tenggrenstorp och Onsjö, men dessa är i
privat ägo.
Inom de andra tätorterna finns endast tillgänglig industrimark inom Brålanda. I samhället finns dessutom planlagd industrimark,
vilken emellertid inte är klar för exploatering,
då gata eller teknisk försörjning inte är
utbyggd.
I Vargön eller Frändefors föreligger för närvarande ingen efterfrågan på industrimark. En
viss planberedskap föreligger i båda tätorterna.
I första hand bör lämplig mark för småindustri tillskapas inom centrala Vänersborg.
Ett område, vilket börjat tas i anspråk är
beläget utefter Östra vägen. Planläggningen
sker emellertid under hand som efterfrågan
uppkommer, vilket ställer till problem i tidsplaneringen i en etableringsfas.
En översiktlig planering och detaljplaneläggning av området bör snarast påbörjas.

Industri- och handelsmark i Vänersborgs centrum (i grått)

Industri- och handelsmark vid Trestads Center (i grått).

Industri- och handelsmark vid Brålanda (i grått).

93

94

