
 

 

Yrkande ärende 23 kommunfullmäktige 2022-11-08 

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 

 
Miljöpartiet har varit delaktig i att ta fram den budget som Alliansen lägger fram och vi kommer ställa 
oss bakom den i omröstningen. Utifrån de fem frågor vi har prioriterat under valrörelsen, klimat, 
skolan, naturvård, solidaritet samt ekologisk och närproducerad mat föreslår vi dock att den 
kompletteras. 
 
Klimatfrågan är akut. Just nu pågår COP 27 i Sharm el-Sheikh, och inför det varnade FN:s 
miljöprogram UNEP i slutet av oktober för att världen är på väg mot klimatkatastrof, +2,8 grader år 
2100, om inte utsläppen snabbt börjar minska globalt. Samtidigt har en ny regering tillträtt i Sverige 
som åkt till COP 27 med sänkta klimatambitioner som gör att de svenska klimatmålen inte nås. Det 
innebär att allt det vi som kommunpolitiker kan åstadkomma kommer få ökad betydelse och för våra 
barns skull är det ett ansvar som måste tas.  
 
I Tierps kommun är transporter den helt dominerande källan till utsläpp av CO2 och för att underlätta 
för en omställning av transportsektorn behöver betydligt fler laddstolpar finnas i kommunen. Det 
finns också ett stort behov av el-bilspool för att möjliggöra tillgång till bil när den väl behövs för alla 
de som inte har behov av bil i sin vardagspendling. Vi föreslår därför att en åtgärdsplan tas fram, som 
i första steget har fokus på det som är kommunalt ansvar: laddstolpar och elbilspool i Tierpsbyggens 
bestånd samt laddstolpar vid alla pendlarparkeringar och vid de större kommunala arbetsplatserna. 
 
Att vi lever i ett elbristområde har inte någon missat och i det korta perspektivet måste stort fokus 
vara på att spara på elen. Ett sådant arbete är redan på gång inom kommunkoncernen och för alla 
som bor eller verkar i Tierps kommun finns Energi- och klimatrådgivningen som ger opartisk och 
kostnadsfri rådgivning (se ekrul.se). Men det finns också goda möjligheter att öka den förnybara 
elproduktionen inom kommunen och här finns en resurs som i många fall står outnyttjad: alla 
fastighetstak. Miljöpartiet anser att kommunen ska ta fram en solkarta som täcker samtliga 
fastighetstak i kommunen, såväl privatägda som offentliga. I Uppsala kommun finns det redan och 
det gör att man från solkartan får ett ungefärligt värde på hur mycket solel som kan produceras. En 
mycket god hjälp för alla som just nu går och funderar på solceller. 
 
Tierp är en stor landsbygdskommun och det är viktigt att grundläggande offentlig och kommersiell 
service finns i samtliga kommundelar. Där är skolan central. Edvalla är en viktig nod och mindre 
serviceort i Hållnäs och dess nuvarande service, inklusive Hållnäs skola, behöver säkras och utvecklas. 
Redan idag bedriver Hållnäs sockenråd ett proaktivt utvecklingsarbete för att säkra skolan och det 
finns också ambitioner att utveckla befintliga lokaler för fler verksamheter. Här är det viktigt att 
kommunen krokar arm med de lokala intressenterna och vi föreslår därför ett uppdrag för att 
säkerställa det. I Hållnäs finns förutsättningarna att hitta nya spännande samarbetsformer mellan 
kommunen och ideell sektor. 
 
Vid Tierps köping finns en riktig pärla. Tämnarådalen i höjd med Tierps köping är en riktig fin 
tätortsnära fågellokal med ett rikt och intressant fågelliv året om. De senaste 20 åren har ca 180 
fågelarter observerats i området. Vintertid erbjuder dagvattendammarna ofta öppet vatten för 
övervintrande våtmarksfåglar. Vår och höst rastar fåglar på våtmarksytorna för vila och födosökande. 
Sommartid hävdar ett stort antal våtmarksberoende fågelarter revir i området. Det är inte minst  
 



 
 
 
påtagligt vid besök i maj-juni då fågelsången kulminerar i markerna. Området är en mycket bra 
fågellokal för att observera bland annat småfläckig sumphöna, vattenrall, kungsfiskare, svart 
rödstjärt, flodsångare, kärrsångare och rosenfink. Området är lättillgängligt genom den gamla  
banvallen och spången som nyligen renoverats fram till skoterklubbens bro vid Gillberga. Men det är 
okänt för många. Miljöpartiet anser att området ska bli kommunalt naturreservat och därigenom bli 
ett attraktivt område för såväl Tierpsbor som mer långväga besökare. 
 
Tierp är en segregerad kommun vilket bland annat innebär att det finns stora skillnader i barns och 
ungas förutsättningar. Vi anser att alla barn och unga ska växa upp i ett tryggt innanförskap oavsett 
bakgrund, klass eller uppväxtmiljö. I den segregationsutredning som kommunen lät göra 2020-2021 
rekommenderades en stärkt samverkan mellan kommunen och civilsamhället. Miljöpartiet anser att 
det kommunala föreningsrådet ska ta fram en handlingsplan för att skapa bättre förutsättningar för 
att alla barn och unga i Tierp får växa upp i ett tryggt innanförskap oavsett bakgrund, klass eller 
uppväxtmiljö. 
 
Närmats-projektet som Miljöpartiet initierade blev en succé och genom etablering av dynamiskt 
inköpssystem har en struktur skapats för fortsatt upphandling av lokala livsmedel. Det har gjort att i 
princip allt nötkött som serveras i de kommunala köken 2022 är från näraliggande gårdar och i stor 
utsträckning ekologiskt. Miljöpartiet vill se en liknande utveckling inom fler grupper av livsmedel och 
särskilt våra baslivsmedel. Det finns flera potatisodlare i kommunen och vi vill därför att kommunen 
verkar för att den potatis som serveras i våra kök är ekologisk och närodlad. 
 

 
Miljöpartiet yrkar  
att uppdra till kommunstyrelsen att en åtgärdsplan för etablering av laddstolpar tas fram. I steg ett 
ska planen prioritera kommunala ansvarsområden som utbyggnad vid alla kommunala hyresrätter, 
större kommunala arbetsplatser samt pendlingsparkeringar. För kommunala hyresrätter ska planen 
också omfatta åtgärder för att etablering av elbilspooler i samtliga hyresrättsområden. I steg två ska 
planen omfatta åtgärder för att främja laddstolpar vid andra viktiga målpunkter i hela kommunen. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att en solkarta tas fram. Solkartan ska visa var bra sollägen finns på 
fastigheters tak, så att enskilda fastighetsägare får god vägledning inför investeringar i solceller.  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med Hållnäs sockenråd och andra relevanta 
aktörer för att säkra driften av Hållnäs skola, inklusive kompletterande verksamheter lokaliserade till 
Edvalla. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett kommunalt naturreservat vid 
Tämnarådalen vid Tierps köping. 
 
att uppdra till kommunens föreningsråd att ta fram en handlingsplan för att skapa bättre 
förutsättningar så att alla barn och unga i Tierp får växa upp i ett tryggt innanförskap oavsett 
bakgrund, klass eller uppväxtmiljö. 
 
att ekologisk och närodlad potatis ska upphandlas inom dynamiskt inköpssystem i Tierps kommun. 
 
 
Jenny Lundström 
Gruppledare 


