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Sammanställning av svar från kommunens anställda på den 

allmänna visionsfrågan 

Kommunens anställda fick tre visionsfrågor att svara på. En allmän fråga och två 

verksamhetsspecifika frågor. Svaren har diskuterats och sammanfattats under 

arbetsplatsträffar på olika enheter. Här redovisas svaren på den allmänna frågan som löd: 

 

1. Tänk dig nu 20 år fram i tiden …  

… vad vill du ska känneteckna Tierps kommun då? (när det är som bäst) 

 

Svaren har delats in under visionens tre arenor, livsarenan, affärsarenan och 

utvecklingsarenan. 
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Livsarenan 

Allmänt 

Tierps kommun är känd för att vara en kommun som bryr sig om sina invånare.  

Jämlikt var man än bor i kommunen.  

Prioritering av barnomsorg, skola, vård och omsorg. Man tar väl hand om sina invånare. 

Många arbetstillfällen i alla kommundelar.  

Tierps kommun ska kännas välkomnande och det ska finnas många mötesplatser för barn och 

ungdomar samt för äldre och familjer.  

Driftiga personer som sitter i nämnderna och att dessa personer har anknytning till, eller helst, 

bor på orten.  

Låg arbetslöshet. 

Bra samlingsplatser under kontrollerade former.  

Självförtroende – ex föra ut bättre att vi har väl fungerande verksamheter exempelvis våra 

skolor! 

Bra plats att leva och bo på 

Naturnära levande landsbygd med bra möjligheter tex kommunikationer, bredband 

Sveriges finaste plats 

Tillgänglighet 

Man vill stanna i Tierp 

Första intrycket – när man åker förbi med tåget tänker man ”där vill jag stanna” 

Bra och brett föreningsliv 

Rikt föreningsliv, alla får vara med 

Lugn  

Arbetslösheten ska vara låg och hälsan hos invånarna ska höjas både fysiskt och psykiskt. 

Alla ungdomar vill stanna kvar i kommunen,  

Alla ungdomar ska ha arbete och bostad, 

Gott om arbetstillfällen 

En mångkulturell kommun 

Att det ska finnas arbeten i kommunen 

Levande landsbygd. 

Att man jobbar för jämställdhet. 

Önskar att Tierp är en kommun som värnar om både äldre och yngre, som vågar sticka ut och 

satsa på förskola/skola/äldreomsorg. 

Öppen och välkomnande! 

En kommun som det är nära till allting och där vi tar hand om barn och unga  

Alla medborgare vet alla kommunens aktörer 

God kännedom om alla aktörer i kommunen 

Delaktiga invånare 

Rikt kulturliv och arbete åt ungdomarna så att de vill stanna kvar i kommen 

Arbete åt alla som bor här och att kommunen tar hand om dem som bor här. 

God miljö – närmiljö, arbetsmiljöer, lärmiljöer 

Mer valbar möjlighet till boende utanför köpingen för både unga och äldre inklusive service 

och kommunikation 

Handikappvänligt Tierps Kommun  

Innecentrum av Centralgatan 

Bättre tillgänglighet för alla (handikappanpassat) 

En attraktiv kommun 

Dialog med politiken 

Mångfald 
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Arbete åt alla skola för alla 

Vi blir gamla 

Alla människor ska ha möjlighet till Livet 

Ökad sysselsättning,  

Boende  

Attraktivt boende inom alla orter – även de som inte har tågstationer.  

Prisvärda boenden för alla generationer.  

Moderna äldreboende 

Bra utbud på bostäder.  

Mera bostäder för unga människor.  

Fler bostäder för yngre och äldre.  

Kommunala bostadsbolaget borde vara billigare.  

Billiga ungdomsbostäder samt seniorboende.  

Boenden för ”äldre” som ännu inte behöver äldreomsorg. 

Det finns bostäder i silorna. 

Varierande boenden tex livsstilsboenden 

Behovsanpassande boenden 

Fler bostäder har byggts. 

Bra bostäder 

Gott om bostäder 

Bygga 55+ bostadsområden. 

Varierande boendeformer 

Mera bostäder som folk har råd med 

Billigt boende för alla. 

Utnyttja tomma lägenheter för äldreboende. 

Seniorboende och ungdomsboende på flera orter 

Bostäder åt alla 

Mer servicebostäder och 55+-bostäder 

Billiga bostäder och bostäder åt alla 

Mer ungdomsbostäder 

Mer boende 

Kommunikationer 

Bra kollektiva kommunikationer. 

Bra kommunikationer till arbete 

Bra pendling.  

Det måste finnas goda kommunikationsmöjligheter både inom Tierps kommun samt till och 

från kommunen (för både invånare och information). 

Goda kommunala kommunikationer även ute på landsbygden. 

Kollektivtrafik för alla även småorter utanför upptåget, täta förbindelser.  

Bra bussförbindelse i hela kommunen 

Kollektivtrafik till mindre orter ex Karlholm 

Den kollektiva kommunikationen till och från Skärplinge behöver förbättras. 

Gratis färdtjänst 

Alla ungdomar får ett årskort för att kunna åka i kommunen och till angränsande kommuner 

Goda kommunikationer med tåg och buss. Framförallt med bussarna 

Bra kommunikationer till alla ställen i Tierps kommun. 

Bättre allmänna kommunikationer för landsbygden 
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Natur och utemiljöer 

Trevlig stadsmiljö 

Bra levande gatumiljö 

Finare infarter 

Naturliga platser att träffas på typ fina parker, naturbad, spången, Siggebobäcken mm. Gärna 

upprustade och väl vårdade dylika. 

Kusten 

Här finns ett rikt naturliv.  

Jättefin yttre miljö 

Rekreation/motion: Vandringsled utefter Tämnarån.  

Vid ån finns en central badplats och båtar kan ses flyta förbi. 

Svårt att hitta mysiga promenadstråk,  

Vackrare utemiljöer med blommor, fontäner, skulpturer och gågata 

Ett levande centrum i köpingen med tex. en galleria och kringliggande parkområden. 

Väntsal vid stationen 

Ingenstans att ta vägen vid stationen – vänthall 

Parkeringshus nära tågstation 

Bättre parkeringsmöjligheter 

Grönområden 

Mer grönområden som oaser! 

Tillgänglig och bevarad natur 

Bättre lekparker 

Gör centralorten mer attraktiv, skapa en vattenspegel vid Tämnarån 

Rekreation för kommuninnevånarna finns 

Kultur och fritid 

Här finns ett rikt kulturliv  

Större kultur- och fritidsutbud.  

Det finns ett aktivt föreningsliv – varför inte bygga ett föreningarnas hus. 

Viktigt att utveckla kultur och föreningsliv, Tierp ska vara en rolig och stimulerande kommun 

att bo i. 

Att det finns ett rikt utbud för unga på fritiden.  

Aktiviteter för barn och ungdomar som inte kräver god ekonomi.  

Mera nöjen till ungdomar 

Kulturutbudet ska vara stort 

Aktivt kulturliv, teater, ”spoken words” etc 

Flera årliga traditioner i själva köpingen (midsommarfirande, valborgsfirande) 

Fler aktiviteter för pensionärerna och ungdomarna tillsammans.  

Öppen förskola lokal som kan samnyttjas av medborgarna 

Fler aktiviteter för både unga och gamla 

Större utbud för ungdomarna att välja på. 

Fler aktiviteter för barn och unga.  

Mera kulturaktiviteter behövs 

Bra aktiviteter för unga 

Centrum som kan locka ungdomar mellan 14-18 till handledda aktiviteter, 

videospel/sport/umgänge 

Fler cykelbanor.  

Renovera Vegavallen, 

Spårcentral med möjlighet till omklädningsrum/dusch/bastu. 

Renoverat bad.  
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Barn: Söderfors ny idrottshall.  

4H-gård av Gammelgården 

Bra badhus och fritidsanläggningar. 

Bra anläggningar, friskvård 

Kolonilotter  

Inomhushall för golfarna 

Ett gym för generationsgymnastik. 

Att kommunen erbjuder aktiviter för alla åldrar 

Fritid åt alla 

Att det ska finnas aktiviteter för barn och ungdomar och vuxna. 

Satsa på idrotten – ideella föreningar 

Hälsa, idrott och musik 

Allaktivitetshus för ung och gammal 

Idrottsanläggningar 

Valbar fritid 

Fungerande ungdomsverksamhet,  

Sport och kultur, 

Service 

Servicefunktioner på alla större tätorter, t ex ambulans, äldreboende, bank, post, 

livsmedelsbutik m m. 

Högre servicenivå i samhället.  

Att kommunen behåller servicefunktioner som sjukvård m m.  

Utöka servicen på mindre orter. 

Mer synliga verksamheter – så att medborgare vet vad kommunen erbjuder 

Mycket god service som skola, barnomsorg, äldrevård m.m. 

Som frisk pensionär bör det finnas ett boende med god service, aktiviteter av olika slag, 

restaurang med spriträttigheter, hotell, bra kommunikationer, god sjukvård och tandvård. 

Förskolor och Skolor  

Skolorna är väl kända för sin kvalitet och personal som ser ALLA individer  

Attraktiv skola som är bland de 10 bästa i hela landet 

Likvärdiga skolor i kommunen 

Bevara de lokala småskolorna.  

Trygg skola 

Bra skolor och välutbildad personal. 

Bra utbildning.  

Bra utbud av utbildning. 

Bra utbildning för barnen som är kreativ, lustfyllt lärande med möjlighet att skapa 

Fånga upp elever i tidiga år.  

Få föräldrarna mer engagerade.  

Kommunen behöver satsa mer på att utveckla skolan, resurser, tidigare insatser. 

Vi vill att det i visionen står att vi i Tierps kommun värnar om den lilla skolan, där trygghet 

råder och där alla känner alla. Varje barn blir sedd, varje dag!  

Variation på skolor.   

Nära samarbete mellan skolorna 

Mindre barngrupper, fler speciallärare 

En bra fungerande skola, och att man tar tag i ungdomar i tid om det behövs.  

Attraktiv skola – trygg och stimulerande skolmiljö, bra förutsättningar, alla är välkomna 

Hög kvalitet på utbildning, duktig och kompetent personal 

Filial till högskolor/universitet, eget campus 
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Idrottspecialisering att det är attraktivt att gå på  

Skolor som verkligen har resurser att hjälpa, bemöta och ge eleverna det de verkligen behöver 

Kommunen har en skola dit barn och ungdomar gärna vill komma  

Högbergsskolan ska ha modern och anpassad utrustning och duktiga lärare. 

Bra skola med utbildad personal 

Skola/förskola – mindre klasser, mindre grupper på dagis. Barn ska vara barn. 

Samtliga som går ut grundskolan är behöriga till gymnasiet och väljer Högbergsskolan 

Skola som fångar alla 

Att förskolan ska vara en trygg och lustfylld verksamhet och en mötesplats där jämnställdhet 

råder 

Mindre barngrupper – max 15, fler förskolar, personaltätare 

Modersmålsstöd i förskolan 

En skola för alla med bra utbildade lärare.  

Allt som är positivt för lustfyllt lärande för både pedagoger och barn 

Hästgymnasium 

Trygg skola med utbildad personal och gott om personal 

Mindre klasser 

Skolor, bör finnas i små enheter 

Tid och anpassade resurser till barn i förskola och skola = trygghet 

Goda skolresultat 

Trygghet 

Soc. och BUP måste utvecklas, vara på plats och bli mer nåbara (naturlig kontakt med 

skolorna!). 

Känna trygghet i alla åldrar 

Trygga medborgare i ett tryggt samhälle. 

Att både barn och unga och äldre känner trygghet och har en bra välfärd 

Trafiksäkerhet, t ex trottoarer, farthinder i Örbyhus. 

Vård och omsorg 

Bra äldreomsorg och höga pensioner (för då är vi gamla).  

Primärvård som ligger inom landstingets verksamhet. 

Bör finnas läkare ett par dagar i veckan på de olika distriktsmottagningarna som finns på 

landet 

Läkare som uppsöker 

Bra sjukvård 

Fungerande öppenvård 

Äldrevården: Äldreboenden där boende kan få social samvaro, inte bara dementa. 

Hemtjänsten tryggare med färre personal/person – och allt nära i samma hus. Med allt menas 

frissa, fotvård etc. 

Vi har självvalda seniorboenden där rätt målgrupp möts så att alla äldre har ett socialt utbyte. 

Ett meningsfullt liv för alla äldre. 

Att det ska finnas äldreboenden i den utsträckning/behov som behövs.  

God omsorg 

Bra barnomsorg, äldreomsorg 0-100 perspektiv 

Alla ska få plats på äldreboende eller de som vill bo hemma ska få den hjälp de behöver.  

Äldrevård till alla som behöver det 

Det ska finnas flerspråkiga äldreboende för de som behöver  

Att själv bestämma boendeform 

Bra vård för missbrukare 

Fler boenden med större rum (parboende om behov finns) Enplans hus. 
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Tillgång till djur 

Boende likt Björken var tidigare 

Utlokaliserad vård ska tillbaka 

Bra äldreomsorg  

Alternativa boendeformer för äldre där ökad valfrihet utifrån brukarnas behov möjliggörs. 

Decentraliserade äldreboenden med kompetent, empatisk och engagerad personal. 

Några ”hospis” platser. Platser som kan ge en lugn och trygg  tillvaro för kund och anhöriga i 

livets slutskede. 

Trygghetsboende/Mellanboende. 

Fler Vård och Omsorgsboende i Tätorten Tierp. Fler kunder upplever att man får flytta från 

”Tierp” på äldre dagar när dom i större delen av sitt liv bott i Tierp. 

Fler ”rena” demensplatser i Tätorten Tierp. Det behövs ett antal som gör att det finns ”luft” i 

systemet. Anhöriga vill ha sin anhörig hemma så länge som möjligt, men rätt som det är säger 

kroppen på vårdaren ifrån och då behöver den demente få komma in  ”NU”. Det blir fler 

”unga” sjuka, dessa behöver närhet till familjen. 

Boenden som ger möjligheter att inte behöva blanda gamla och unga. Det är stor skillnad att 

ge en sjuk 60 åring en meningsfull vardag och en sjuk 90 åring. 

Tillgång till en mat/kost som är god, inbjudande för ögat efter en meny som riktar sig till 

kunder med olika åldrar på de olika boendena. 

Fungerande och prioriterad närvård 

Bra och proffsig omsorg för alla.  

De äldre i Tierp ska ha det mycket bättre än idag. Mer valfrihet i omsorgerna, hemma och på 

boendena.  

Fler ålderdomshem och färre gamla ensamma i sina hem 

Anhörigcenter för alla åldrar. Samarbete runt anhörigcenter, öppet dygnet runt 

Hemmaplanslösningar för unga och gamla kunder 

Terapi-och vårdhund i alla verksamhet 

Äldreboende med husdjur 

God äldrevård, självbestämmande 

Värdig äldrevård med språkkunnig utbildad personal 

Stöd i livets alla skeenden, samarbete över gränserna 

Bra äldreboende  

Bra boendeformer för funktionshindrade personer som är äldre 

Tid till de äldre=trygghet 

Integration 

Tar hand om invandrare på ett klokt sätt.  

Ingen främlingsfientlighet.  

Integration – ska vi bli världsbäst på! 

Mångkulturellt, visa mångfalden. 

Satsa på integration i samhället och fritidsaktiviteter. Få med barnen i olika fritidsaktiviteter. 

Integration!! Resurser till det! 

Alla är inkluderade. 

Viktigt med integration, då menar vi inte bara mellan människor från andra kulturer utan 

integration mellan invånare överhuvudtaget. 

Genomtänkt integration och ett bra samarbete mellan olika instanser  

Kommunen 

Satsningar på friskvård, möjligheter till träning på arbetstid/ökad friskvårdspeng. 

Anställda – dvs arbetsmiljön priorieteras oavsett ålder. 

Större personaltäthet: elevassistenter, skolvärdinnor.  
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Högre grundkompetens 

Personal med bra och kompetent bemötande 

Att skola, vård och omsorg ges resurser så de som arbetar inom dessa områden ges goda 

förutsättningar och en god arbetsmiljö. 

Att de som jobbar i hemtjänsten har tid och inte bara en massa stress. 

Högre lärarlöner och höjd status av läraryrket 

Ökad status för lärarna.  

Bättre betalt för alla som jobbar inom omsorgen 

Mer resurser till skolan, mindre klasser 

Lokalt producerad mat, tillagad på plats. 

Hemlagad och närproducerad mat 

Närproducerad och ekologisk mat i kommunens olika verksamheter. 

Barnens hälsa prioriteras 

Att ni visar att lärarna är viktiga genom att betala den lön vi är värda.  

Hög personaltäthet. God ekonomi. Kompetent och utbildad personal.  

Kompetent personal 
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Affärsarenan 
Bra näringslivsklimat 

Det är viktigt med ett bra näringslivsklimat för att stimulera företag att satsa på och i 

kommunen. Skapar bra förutsättningar för entreprenörskap och nysatsningar. 

Kommunen är känd som en utvecklingskommun där företag vill etablera sig.   

E4 borde ge kommunen stora möjligheter för företag att etablera sig här 

Företagandet har ökat. 

Upphandling – närproducerat = Miljövänligt. Använda utförare från närområdet. 

Bättre förutsättningar för små företag. 

Enklare byråkrati 

Underlätta nybyggnation – handläggning 

Mycket gott småföretagarklimat. 

Använda lokala företags tjänster. 

Att man vågar satsa på nya företag, stora som små. 

Att satsa på småföretagare för att behålla arbetet i kommunen. 

Nöjda kunder, flexibelt 

 

Årsarbetstid eller möjligheter tilltjänstledighet för att kunna arbeta med turistnäringen på 

sommaren. 

Upplevelsebyggd hoppa högt dyka djupt åka fort ( Fallskärm, Trollsjön, Tierp Arena) 

På Tierps arena uppträder världsartister. 

Flera exportmogna destinationer  

Kusten – ett besöksmål via vattnet 

Gott inkluderande värdskap – välkomnande klimat 

Turismnäringen är igång, folk reser hit för att ha en bra fritid 

Evenemang som lockar folk 

Kanotled Tämnarån till havet 

Boende som fungerar för turister 

Att vi tar tillvara på våra unika kvalitéer som skärgården, vallonbruken osv. 

Sitter på turistkartan 

Turistvänlig kommun 

 

Att det finns företag, så att arbetslöshet minskar.  

Arbetstillfällen i kommunen, färre behöver pendla 

Jobb (bättre möjligheter till jobb) 

Många olika arbetsplatser med chans att få praktik så ungdomar kommer in i arbetslivet 

Bättre arbetsmöjligheter, lärlingsplatser för ungdomar 

 

Fler affärer 

Näringslivet – dåligt underlag för servicenäringen.  

Köpcentra finns. 

Tierp är det småskaliga, ekologiska, miljövänliga centrat. Här finns små butiker där 

småföretagare säljer sina alster och produkter. Här finns ett annorlunda utbud än storstadens 

storskalighet. Det gör att Gävle och Uppsalabor shoppar i Tierp. Kring Tierp finns 

gårdsbutiker med närodlat. Tierps förknippas med Land, miljövänlighet, småskalighet och 

”andningshålet i storstadshetsen”. 

Stort köpcentrum  

Större utbud av affärer i centrala Tierp  
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Utvecklingsarenan 
Människor som bor i andra kommuner ska vilja bo i Tierps kommun med dess närhet till 

naturen, älven och havet.  

Närhet/läget – nära till allt – hav, kultur, storstad, goda kommunikationer, avskildhet. 

Närhet till natur och storstad.  

Urbaniseringen, när vågen slår tillbaka måste vi vara med. 

Det satsas lika mycket på att utveckla de mindre orterna som centralorten.  

Att hela kommunen ska leva, inte bara tätorten. 

Självförtroende – visa upp vår ”stadskärna” så den syns och lockar 

Orterna runt omkring Tierp berikas om kommunikationerna är bättre att ta sig dit. Viktigt att 

bevara småorterna annars är de risk att de dör ut om till exempel skolan och affärerna 

försvinner. 

Hänger med i tiden 

Ligger i framkant, satsa på något som ingen annan har 

Omvärldsanalys 

Utvecklad köping, våga satsa resurser (även landsbygden kommer att få ta del av och hänga 

med i dessa satsningar)  

Positiv tanke när man tänker Tierp. Hör man Tierp i nyhetsflödet så tänker man positivt 

Tierp är inte bara en pendlingskommun! Det är en kommun där tillväxt sker i form av 

boenden och arbetstillfällen. 

En kommun som tänker hållbar utveckling, som ”tar hand” om omsorg för alla, både barn och 

gamla.  

En växande kommun, med tillväxt inom företagandet och boendet. 

En kommun som ligger i framkant i den sociala och tekniska utvecklingen som styrs med 

hjälp av engagerade invånare 

 

Att arbetet för hållbar utveckling har skapat och format miljön. 

En avsevärt högre uppnåendegrad när det gäller hållbarhet ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt. 

Tierps kommun har inte bara en hållbarhetspolicy utan även ett hållbart ledningssystem, 

handlingsplan och hållbarhetsredovisning 

Värna och ta hand om vår fina miljö 

Miljöcertifiering: kompostering etc.  

Elbilar och sopsortering överallt!!!!  

Bygga förnyelsebara energikällor.  

Bättre miljötänk kring avfallshantering 

Satsa på en biogasanläggning i Tierps kommun där allt organiskt avfall rötas. Miljöriktigt och 

bra för ekonomin då kringliggande kommuner lämnar sitt avfall här – mot avgift. 

Sopsortering för alla även lägenhetsboenden (kompost m m) 

Vägunderhåll. 

Klimatsmarta 

Cykelbanor 

Tierp är en kommun som återvinner 

Tidigare Agenda 21 ska uppgraderas till Agenda 22 (Miljöarbetet). 

Hållbar utveckling,  

Starkt miljö- och klimatanpassad kommun 

Sopsortering,  

Att Tierp är ett ställe där man sätter miljön i focus. 

Att vi lägger stor vikt vid miljöfrågor. 

Satsning på solenergi. 
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Klimatförbättringar 

 

Locka tillbaka barnfamiljerna – få igång flyttkarusellerna 

Ökad befolkning 

Spektakulära byggnader, våga tänka nytt arkitektoniskt 

Kommunen satsar på byggandet 

I Tierp kommun ska befolkningsantalet öka och det ska byggas nya bostäder och skapas 

attraktiva boenden och mötesplatser för invånare och företag. 

Kommunen måste se till att det finns möjlighet att bygga bostäder av olika slag, nu är det stor 

brist på egnahems tomter. 

Lägenheter till gamla och unga, 55+ boende men även 20+ boende. 

Varför är det inte större inflyttning? Priserna på bostäder borde locka folk att flytta hit. 

Platsannonsen för Tierps kommun framhålls som en plats man pendlar in till inte ett ställe att 

bosätta sig i - ändra 

Generationsboende. 

 

Om 20 år bredband utbyggt i hela kommunen. Byråkratin har minskat rejält.  

Fri kollektivtrafik så att de mindre orterna i kommunen kan bygga fler bostäder och vi får en 

levande landsbygd i motsats till städernas förtätningar. 

”Spårtaxi” i hela kommunen ( spårvagn) 

Modiga politiker 

Attraktivt att flytta hit och arbeta på orten så kommunens ekonomi blir stabil 

Infrastrukturen är välutbyggd inom HELA kommunen, dvs även ytterområdena har 

bussförbindelser som är anpassade till tågen.   

Kollektivtrafiken finns i hela kommunen, drivs miljövänligt och ’r gratis för 

kommuninvånare. 

Bra kommunikationer var man än bor.  

Bättre kommunikationer mellan landsbygden, t ex buss.  

Bättre och fler cykelvägar 

Kommunikationerna bibehålls och förbättras 

Direktbussar till närliggande städer för att underlätta pendling 

Flera tåg och kompletteringstrafik i glesbyggd 

Satsa på att ytterligare bygga ut kommunikationerna.  

 

Vi vill att det ska vara en handlingskraftig kommun. 

Visa kommunens olika delar för anställda för att öka förståelsen, hela kommunen vill leva inte 

bara tätorten 

Tierp ska vara en förstad till Uppsala  

Vi hoppas på att kommunen kommer att utvecklas och gå framåt och att det inte blir en 

utflyttningskommun.  

En kommun som är på ”tårna”, snabba beslut mindre långbänkar, kommuninnevånarna i 

fokus. 

Att kommunen lever upp till sin slogan ” Allt är möjligt” 

 
 


