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Dialogkaféet besöktes av 15 personer och demokratiberedningen och kommunfullmäktige 

representerades av fyra politiker.  Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med 

under kvällen. Kafébord dukades upp och två bord fylldes med sju-åtta personer och två 

politiker per bord. 

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! 

Demokratiberedningen 

 

Livsarenan 

 Skolan 

 Sjukvården 

 Trygg ålderdom 

 Vuxenutbildning 

 Trygghet 

 Bostäder 

 Seniorbostäder/Trygghetsbostäder 

 Samlingspunkter – IT–café 

Grupp 2: 

Trygghet, man känner trygghet och vill bevara och upplysa om det – det bidrar till dragningskraften 

Bostäder för att bli fler, locka folk. Seniorbostäder och trygghetsboende för att få rull på 

fastighetsbeståndet. 

Biografer, IT-kafé dvs samlingspunkter . Även företagstjänster kopplade till trygghetsboendet. 

Samlingspunkter för ungdomar behövs. Det saknas idag. Vi har många ungdomar och ingen 

skadegörelse, men fler happening behövs med nöjesutbud 

Grupp 1: 

Det är viktigt att vi har en bra skola. Vi ska ge rätt utbildningsnivå och rätt utbildning för de företag vi 

har i kommunen.  

Sjukvården viktig för de som bor på landsbygden. 

Tryggad ålderdom innebär också att kunna bo kvar och få hjälp och vård men också att seniorboenden 

finns. 

Vuxenutbildningen är mycket viktig. Många kommer lite snett under gymnasieåren men efter några år 

senare är man redo och vill vidare. Vuxenutbildningen ska styras mot de företag vi har i kommunen. 



3 
 

Affärsarenan 

 Rätt utbildningsnivå 

 Kollektivavtal 

 Förenklad byråkrati för företagen 

 Mycket företagare – men det märks dåligt 

 Flera besöksmål – information 

 Turistföretagare vid kusten 

 Turistinformation 

Grupp 2: 

Vi har mycket företagande, men vi känner inte till dem. Företagarna märks för dåligt, vi behöver lyfta 

fram dem mer. Skulle kunna ge en positiv spiral med fler jobb och fler företag. 

Kuststräckan, slätten, vallonbruken, matkartan osv - finns mycket, men folk vet inte om det. Någon 

som tar tillvara på allt som finns. T ex som kan ordna badbuss till stranden och få en förutsättning för 

fler turistföretag vid kusten. 

Turistinformation på torget i Skärplinge – torget är en genomfartspunkt. 

Grupp 1: 

Förenklad byråkrati för företagen gör oss attraktivare. 

Kollektivavtal - naturligtvis ska vi kunna leva på vår lön. Kommunen ska kunna erbjuda heltid för t ex 

de som jobbar inom vården. Annars får de (oftast kvinnor idag) mycket låg pension och otrygghet vid 

sjukdom. 

Attraktiviteten:  

 Naturen, kustområdet, Vendel, florarna, vi har så mycket att vara stolta över, men vi är det 

inte. Vi måste vara stolta över hela vår byggd och alla våra orter. Det är rätt att bo överallt. 

 Kommunikationerna  

 Vi har tystnad  

Utvecklingsarenan 

 Ökad marknadsföring 

 Flera billiga bostäder 

 Säkerställa kommunikationerna på landbygden 

 Öka kvalitén på skolorna 

 Sopsortering 

 Fossilfri trafik – tappställen 

 Cykel och gångvägar 

 Fri kollektivtrafik 

 Vind och vågkraft 

  



4 
 

Grupp 2: 

Hållbart och uthålliga 

Sopsortering, man har dåligt samvete idag. Finns en avgift för att registrera egen varmkompost, känns 

som om man blir bestraffad när man försöker göra miljömässigt rätt. 

Fossilfri trafik, bussar och bilar. Tappställen i Skärplinge för de nya bränslena. Kopplat till detta fri 

kollektivtrafik. T o m Vi ska vara en bilfri kommun.  

Vind och vågkraft är utvecklingsmöjligheter för att få el till laddningsställena. Bidrar till vår 

uthållighet. 

Cykel och gångvägar. 

För hög fart genom Skärplinge – fler farthinder skulle göra att fler upptäcker centrum. Idag mötte vi 

t ex 150 bilar som kommer från Forsmark (i för hög fart).  

Även Skärplingeborna kör för fort mot Tierp uppe på krönet vid vattentornet. 

Grupp 1: 

Ökad marknadsföring. Vi har mycket att erbjuda vi har inte förmågan att komma ut med den. 

Fler billiga bostäder! 

Kommunikationer säkerställs på landsbygden. 

Öka kvaliteten på skolan, bra idag men kan bli ännu bättre. 
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”Tillbakablick från framtiden” – överensstämmer bilden med din framtidsbild? Om 

inte beskriv varför. 

- Behov av kompetens 

- Vuxenutbildning 

- Kväll och nattomsorg 

- Jämställdhet 

- Bygga nära havet - men skydda strand strandremsan för att göra den tillgänglig för 

allmänheten 

- Ökad möjlighet till flexibla lösningar för att kunna förflytta sig i glesbygd 

- Mycket av det som står stämmer bra! 

- Kanske någon form av ”vägspärr” vid E4:an, så vi kan profilera kommunen mer 

- Går bra att pendla 

- Skola-affärer behövs ju om en bygd ska överleva 

- Vi har duktiga småföretagare med det behövs fler – mer entreprenörsanda. 

 – omfattar ett rikt liv, identitet, stolthet och att hela kommunen lever. Det 

handlar om en bra start i livet, trygghet, bra ålderdom, kommunikationer och tillgänglighet, 

våra rötter i historien, vår geografi och kultur. 

Livsarenan – Vad är viktigast för dig? 

- Skolan – mycket viktig 

- Sjukvård i hemmet, Tierp och Akademiska sjukhuset 

- Fler fritidssysselsättningar – inte bara idrott 

- En bra livsmiljö oavsett var i kommunen vi bor 

- Bredband 

- Vuxenutbildning 

- Möjlighet att försörja sig på sin lön – heltid 

- Bra hemtjänst 

- Decentraliserad sjukvård 

- Avlastning 

- Livspusslet: För att få ihop "livspusslet" kunde det finnas en funktion på kommunens 

hemsida att koppla ihop intresserade barnvakter med familjer som behöver hjälp. 

Föreningar kan då ställa upp med barnvakter för att få ihop lite extrainkomster. 

- Något för barn och ungdomar – mer aktiviteter 

- Tillgången till aktiviteter för barn verkar finnas, men hur ser det ut för ungdomar? 

”Sockennytt” En uppskattad lokal skrift som kommer ut där man får reda på vad som 

händer lokalt. 

- Bli bättre på att tala om vad som finns och lyfta upp det som är bra 

- Träffpunkter viktiga för äldre 
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- Boende: få lediga fastigheter/hyreslägenheter, mer byggnationer – seniorboende 

”önskas” 

- Att hemtjänsten ska fungera, att brukare blir bekant med personalen. 

Livsarenan – Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra? Vad 

skulle en större och modigare handling/åtgärd vara? 

- Marknadsföring, företag/turister 

- Vara stolt över vår kommun. Visa upp den för våra vänner 

- Inte för mycket byråkrati – enkla beslut. Det ska bli enklare generellt. Man upplever 

det som att offentlig verksamhet har väldigt mycket regler för reglernas skull. 

Exempelvis vid offentliga inköp där verksamheten har det krångligt att köpa in varor 

som inte finns i upphandlat sortiment. 

- Fler i arbete som ersättning för bidrag 

- Bygga bostäder och seniorboende 

- Aktiv turistinformation 

- Kommunen via, olika idéer t ex bygga hus för seniorer 

- Bostäder – vara mer lyhörda för företagare. Vid exempelvis nybyggnation av bostäder 

ska man ha diskussion med lokala företagare som kan vara intresserade av att 

inrymma verksamhet i samband med nybyggnation. Exempelvis restaurangföretagare i 

nybyggt seniorboende, fotvård och övriga hälsoföretag kan vara intresserade av att 

finnas med. 

- IT-kafé – blanda ung och äldre 

- Idéer för att lyfta av uppgifter från den tidspressade hemtjänsten: hockeyungdomar 

delar ut mat. Gym.klubben lyfter tanter som ramlat 

 – omfattar vår närhet till världen, att vi har en bra grogrund för företag och 

att vi är intressanta och lockande. Det handlar om att vara en god värdkommun för 

företagande, entreprenörskap, service och kompetens. Det handlar också om upplevelser och 

äventyr, historia och rötter, natur och hav. 

Affärsarenan – vad är viktigast för dig? 

- Kollektivavtal för alla 

- Rätt utbildningsnivå på arbetskraften, för att kunna ge möjligheter för företag att 

utvecklas. 

- Basnäringarna finns ju, samla ihop dem i ett utbud vid E4:an 

- Kustnära boende 

- Naturen både skärgård och skog 

Affärsarenan – Vad gör oss attraktiva 

- Naturen 

- Kommunikationer 

- Tystnaden 

- Bra service 
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- Läget  

- Bussar till Ängsskär, Gudinge, ”badbuss” 

- Bra bemötande ”Här är jag välkommen” 

- Vi behöver lyfta all den kompetens vi har inom olika företag. En efterfrågan av att alla 

befintliga entreprenörer ska synas mer. Vet man hur mycket som finns på orten blir det 

bra marknadsföring. 

- Turistinformationen: små detaljer som folk inte är medvetna om, kulturreservatet 

- Hela kustremsan är fantastisk, marknadsför det i främst Skärplinge. Sälja saker på 

”torget”. Marknadsföra matställen. 

- Möjligheter att roa sig, nöjen saknas. Artister behövs för att lyfta bygden. Riksteatern 

- Viktigt att ha någonstans att bo 

Affärsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle bidra? 

Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara? 

- Matevent – lokal mat lockar folk 

- Seniorboende med öppet boende – matsal – entreprenör – biograf 

- Trygghet – arbetstillfällen – vård mm i öppenhet 

- Närheten till storstäder – locka hit företagare. Vi skapar visionerna – ”Vi vill ha…” Vi 

måste bli bättre på att tala om vad vi behöver och bjuda in företagare. Kommunen ska 

vara en idéspruta 

- Bygga seniorboendet, ge mig räntefria lån så bygger jag 

- Öka kommunala musikskolan till det tre-dubbla 

- Guidade turer, vildmarksturer, drivna av föreningar 

- Hantverkare – handledare – arbetslivet. Låga kostnader för att anställa 

yngre/arbetslösa där handledning behövs till en början, skapar nya jobb då företagare 

har möjlighet att anställa. 

- Trygghetsboende med värd/värdinna, samlingssalar 

 – omfattar fler invånare och en hållbarhet för kommande 

generationer. Det handlar om bostäder och boendemiljöer, tillgänglighet, service och 

miljömedveten utveckling. 

Utvecklingsarenan – Vad är viktigast för dig? 

- Bättre marknadsföring 

- Billiga och fler bostäder 

- Bygg och bygg mera 

- Säkerställa kommunikationer på landsbygden 

- Måste finnas jobb så folk kan försörja sig 

- Jobb och bostäder 

- Bostäder och sysselsättning 

- Draghjälp till entreprenörer 

- Någon som kommer med friska ögon och ser möjligheter = vi ska visa upp oss 

- Öppet samhälle, vi är bra i Skärplinge 

- Hjälp till 60% att anställa ungdomar 
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- Utöka boendet + musik. 

- Bättre resultat i skolan, tänk utanför. Läsa läxor i skolan - schemalagt 

- Miljöteknik: miljövänliga bussar, helt fossilfritt bränsle 

- Ungdomar kommer tillbaka, arbetar på annat ställe - kommunikationerna 

Utvecklingsarenan – Vad gör oss attraktiva 

-  

Utvecklingsarenan - Beskriv en liten handling/åtgärd vi kan göra just nu som skulle 

bidra? Vad skulle en större och modigare handling/åtgärd vara? 

- Planera så det inte blir så mycket sopor 

- Våg- och vindkraft 

- Gratis kollektivtrafik – fossilfritt bränsle 

- Gratis kollektivtrafik – lite andra turer 

- Fullfölja avfallsplanen – sortering 

- Om 200 år till – hållbart? Hur kan vi trygga oss om 10 år. Vi behöver grundfakta 

Uppsökande verksamhet till sålda fastigheter och kolla vad vi kan erbjuda – känn dina 

grannar 

- Inventera de nyinflyttade och se vad de har att erbjuda. 

- Marknadsföring på Stockholms central, Uppsala, universitet och högskolor 

- Sälja lugnet tystnaden, till japaner 

- Laddningsstolpar i Skärplinge 

- Gång och cykelvägar 

  

Visionen som helhet – Är det något du saknar i visionen, i så fall vad? 

- Intressant 

- För mycket text, men bra format 

Visionen som helhet – Vad tycker du är speciellt bra med visionen? 

- Kan man följa visionen ser gruppen mycket bra möjligheter att utveckla kommunen 
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Sista frågan –  

 

 
Allting går så fort med tekniken och det är svårt att tänka hur det ska bli. Men det vore bra om 

man även värnar om de mänskliga kontakterna – att vi pratar med varandra och inte bara 

trycker på knappar. Hoppas Tierp föregår med goda exempel. 

 
Är jag trygg? Finns det hjälp jag kan få? Önskar att jag får vara med om en utveckling i rätt 

riktning. Inte bara en börda för samhället. Ha ett människovärde 

 
En kommun som fortfarande ungdomar bor kvar i. en kommun som man är stolt att bo i. 

 
Vi är 1000 personer fler. Vi bor i ett trevligt och gemytligt s…Det finns god service och är 

gemytligt att bo här 

 
Dagens initiativ med att lyssna på medborgarna är en god start, Ett ännu större medinflytande 

tror jag skulle åstadkomma ökat inflöde av idéer, som är kraftfulla förändringsfaktorer. 

Dragningskraften där det finns kreativitet är troligtvis en stor maktfaktor. 

 
Solceller på taken på samtliga skolor, äldreboenden odyl. Väl utbyggd kollektivtrafik, troligen 

med nolltaxa. Det går en cykel-& gångväg längs med 292:an mellan Tierp och Gimo. Vi har 

landets bästa skola, närvård och omsorg, där fokus läggs på att varje människa har ett 

okränkbart värde där sociala och ekonomiska klyftor ej existerar. Detta har också då i stort 

satt stopp för rasismens framfart som vi sett de senaste åren. Mer solidaritet. 

 
Vi har en välutvecklad äldreomsorg med boende och service 

 
Ett vattenland för barn och vuxna. Alla flyttar till Hållnäs, ungdomarna stannar. Alla jobb 

finns i Tierps kommun, (företagen vill hit). Uppsala läns bästa skolor. 

 
Ekoturismen blomstrar p g a den orörda naturen, den unika kustremsan samt p g a ett oändligt 

nät av utbyggda cykelvägar. Grundskolan har bäst resultat i landet p g a ett nytt sätt att tänka i 

skolan, individerna väljer en inriktning och lär sig samtliga ämnen genom sen t ex musik, man 

t o m gör matte till musik osv. 

 
Vi är ca 25 000 invånare. Köpingen har fått ett ökat utbud av affärer. Elverna stannar kvar på 

vårt fina gymnasium och flera program än idag är på gång. Storstadsborna (flera) har upptäckt 

vår fina natur och kulturupplevelser. 

 
Betydande befolkningstillväxt p g a fortsatt överhettning i Uppsala- Mälardalen och 

Gävleområdet. Särskilt studenter och unga barnfamiljer väljer attraktiva 

bostadsförutsättningar i bra miljö. Besöksmål Tierp, lokal entreprenörer och inte minst 

historisk- och vildmarksturism, har utvecklats till en regional turismakademi för allt från 

historisk hantverk till utveckling av besöksnäringar. Turistlinje på Högbergsskolan, men 

också kopplingar till turist- och entreprenörsutbildningar på högskolenivå. Siggebobäcken har 

tagit form och innebär renässans för trädgårdsstaden som modell. 
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Infrastrukturen utbyggd i hela kommunen. Utbildningen anpassad till företagen i kommunen. 

Äldreomsorgen är trygg för alla. Turistnäringen blomstrar. Bostäder har byggts även i 

ytterområden i kommunen. 

 
Hållnäshalvön full med pensionerade stockholmare utan barn. Förhoppningsvis kommer 

merparten av våra ungdomar att stanna kvar i kommunen om vi lägger kraft och tid på att 

verkligen ta hand om dem från tidig ålder. Företagarmässigt tror jag det kan bli ganska bra, 

om man lyckas med en bra marknadsföring av oss, vilket kommer att vara en nyckel till 

framgång för vår kommun. 

 
Med hopp om väl utbyggt bostadsbestånd för både den yngre och äldre befolkningen även på 

”landsbyggden”. 

 
Tierp Innovationer Dynamiskt (TID). Arbete – fritid – vila där ingen vet skillnad på vad som 

är vad under dygnet. Hela världsekonomin har rasat samman till förmån för ett samhälle i 

balans med naturens tillgångar. Varor och tjänster har fått en världsvaluta som heter KRÅKA! 

 
Vi har 4000 fler boende i kommunen. Det har skapats för att vi byggt nya bostäder 

(kommunen började sen kom privata aktörer). Vi har tryggat personalförsörjningen och de 

gamla får den service de behöver. Småföretagandet har ökat p g a att kommunen genom sitt 

öppna/välkomnande sätt har spridit sig. Vi har sett till att en miljöprofil som gör att 

medborgarna tänker på kommande generationer. 

 
 


