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Dialogernas påverkan på det slutgiltiga förslaget 
 

Demokratiberedningen har tillsammans med ledamöter från kommunfullmäktige 

genomfört omfattande medborgardialoger och insamlingar av synpunkter under 

perioden 20 februari – 16 april 2015.  Sammanlagt har drygt 2000 personer 

kommit till tals i dialogarbetet runt en ny vision för Tierps kommun.  

 

Vad som framkommit i dialogerna 

Huvuddelen av det som framkommit i medborgardialogerna 

och alla skriftliga synpunkter har handlat om och understött 

det som redan stod i det visionsunderlag som trycktes upp 

inför dialogerna. Några nya faktorer framkom och några 

faktorer fick en ökad betoning. 

 

I dialogerna lyftes följande fram: 

 Utveckling av boende och bostäder - bostäder för alla 

 Orternas utseende dvs det estetiska intrycket, förbättra 

attraktiviteten 

 Natur och vatten 

 Miljöfrågor 

 Trygghet 

 Bra skola och främja utbildning på alla nivåer 

 Kommunikationer, även tvärgående och anslutningar till olika trafiksystem 

 Digitala kommunikationer - bredband och telefonitäckning 

 Service på orterna, både samhällsservice och kommersiell service 

 Vi-anda och stolthet  

 Inkluderande och välkomnande 

 Delaktighet, medborgardialog och lokala initiativ 

 Tillgänglighet 

 Kulturvärdenas betydelse för identiteten 

 Fritidsysselsättningar 

 Besöksnäringens utveckling 

 Företagens behov av kompetens 

 Förenkla för företagandet 

 Etablering av företag 

 Närproducerad och ekologisk mat 

 Energilösningar 

 Infrastruktur, bl a cykelvägar 

 Jämlikhet 

 

I dialogerna var det mycket tydligt att det är ett problem att använda ordet Tierp 

som begrepp för hela kommunen. För många invånare betyder Tierp Tierps 

köping och inte hela kommunens geografiska område. Skrivningarna där endast 

ordet Tierp används för att beskriva hela kommunen har därför ändrats.  
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Gjorda förändringar 

Visionen konkretiseras i tre delar - livsarenan som handlar om ett gott liv för 

människorna, affärsarenan som handlar om lönsamma affärer för företagen och 

utvecklingsarenan som handlar om hur vi utvecklar vårt geografiska område. 

Följande förändringar har gjorts i texten: 

 

Livsarenan 

Allas delaktighet i samhället, trygghet och vikten av sociala nätverk har betonats 

mer. Liksom vikten av utbildning och jämlikhet. 

Det som inte fanns med i grunddokumentet var orternas utseende, där många har 

betonat vikten av ett mer tilltalande utseende med mer grönska. Det finns nu 

tillagt i texten under livsarenan och lyfts även fram som ett strategiskt 

utvecklingsområde.  

Vikten av att kunna vara delaktig och kunna engagera sig i den lokala samhälls-

utvecklingen har betonats mer och också lyfts fram som ett strategiskt utveck-

lingsområde. 

 

Affärsarenan 

Enkelheten och en snabb väg till hjälp har lagts till. Även kommunens fördel att 

utifrån vår storlek kunna ha ett personligt bemötande har betonats mer. 

I strategiska utvecklingsområden lyfts vikten av att jobba aktivt med etablering av 

företag fram. Liksom vikten av att utbildningen motsvarar företagens behov av 

kompetens. 

 

Utvecklingsarenan 

Hållbar utveckling har betonats mer. Markanvändning har lagts till liksom 

behovet att säkra tillgången till rent vatten. Småskaliga energilösningar och 

omställning till fossilfritt bränsle lyfts fram som strategiska utvecklingsområden. 

Förutsättningar för företagsetableringar har understrukits. Infrastrukturen och 

kommunikationerna, med bättre samordnade trafiksystem lyfts fram som 

strategiskt utvecklingsområde.  

 

Visionen 

Slutligen har själva visionen formulerats om för att fånga in det som utmärker vår 

kommun och vår gemensamma önskan om framtiden. 

 

Förslag och idéer 

Det har kommit fram många idéer och förslag på åtgärder, både stora och små. 

Dessa kommer att samlas i en ”bok” som dels kommer ligga på kommunens 

hemsida och dels ges till alla verksamheter inom den kommunala organisationen. 

Förhoppningsvis kan de tjäna som inspiration och vägledning i flera år framöver. 

 


