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Bakgrund 
Det pågår arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Tierps kommun. Kommunfullmäktige 

har tillsatt ”beredning för översiktsplan 2050” som leder arbetet. Beredningen har beslutat att 

medborgardialoger ska hållas på olika orter i kommunen under hösten 2019. Efter att de 

planerade medborgardialogerna genomfördes kunde översiktsplanerberedningen konstatera att 

antalet deltagare var mycket högt, men att en grupp som var underrepresenterad vid dialogerna 

var ”unga vuxna”. Beredningen fattade därför ett beslut om att en kompletterande dialog skulle 

genomföras under våren 2020, särskilt inriktad mot gruppen unga vuxna. Med unga vuxna avses 

här personer i åldersgruppen 20-35 år. 
 

Följande dokument innehåller en redogörelse för det dialogcafé riktat till unga vuxna som ägde 

rum i Tierp, i A-salen i kommunhuset, den 4 mars klockan 18.00–20.00. På mötet närvarade 

totalt 15 personer, av dessa var 1 tjänsteperson, 5 politiker och 9 medborgare. Medborgarna 

delades in i två grupper. I varje grupp fanns två politiker, av dessa var en samtalsledare och en 

sekreterare.  
 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens vice ordförande hälsade deltagarna välkomna. 

Kommunarkitekten höll en kort presentation om översiktsplanering, detaljplanering och bygglov, 

samt vilka frågor som hanteras i de olika stegen i planeringsprocessen. Efter presentationen 

påbörjades dialogcaféet där deltagarna fick samtala kring frågor i mindre grupper. Därefter 

genomfördes en klossövning. Kvällen avslutandes med en individuell övning med karta och 

klisteretiketter. Observera att under denna kompletterande medborgardialog fanns ortskartor för 

samtliga orter tillgängliga under prickövningen. 
 

En närmare redogörelse för övningarna och resultatet presenteras under respektive rubrik.   

 

Dialogcafé  
I dialogcaféet fick deltagarna samtala kring tre frågor i mindre grupper. I varje grupp fanns två 

politiker, av dessa var en samtalsledare och en sekreterare. Efter samtalet i mindre grupp gjordes 

en kort sammanställning i helgrupp. Här finns en sammanställning av vad grupperna sa i 

dialogen. 

 

Vad är viktigt att satsa på för att Tierps kommun ska vara en hållbar kommun? 

Grupp 1 

- Bra förskolor, idag pågår för mycket förskoleverksamhet i baracker 

- Det behövs en dialog eller ett samtal om vad hållbarhet faktiskt är för Tierps kommun. Det 

ska bli en naturlig del av kommunen och genomsyra verksamheten.  

- Hälsa och välmående - äldre behöver platser för gemenskap och hälsa, därför skulle ett 

seniorgym vara väldigt bra.  

- Boenden för alla livets skeden 

- Tierp är på rätt väg i den utveckling som pågår 

- Skolorna behöver bättre och mer erfarna lärare och studievägledare som har tid att hjälpa till 

och ge stöd. 

- Fortsätta satsa på cykelvägar av god kvalitet med bra belysning och att de plogas och 

underhålls 

- Ett mil-spår på Vegavallen 

- Satsningar på hälsa och idrott, det skulle till exempel behövas bättre skidspår och fler 

bokningsbara idrottshallar. 

- Demokrati - ge medborgarna möjlighet att medskapa i kommunen 

 

Grupp 2 

- Satsa på infrastruktur. Bredband är mycket viktigt, liksom cykelvägar och vägar. 
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- Kommunen behöver ha stabil ekonomi. Människor på landsbygden tänker mer ekonomiskt 

än folk i städerna. 

- Utnyttja de blå miljöerna i kommunerna, ordna till exempel fiskeläger, rodd/paddlingsläger 

- Använd närproducerad och lokalproducerad mat i skolor och omsorg 

- Möjliggör för det lokala näringslivet och att kommunen använder sig mer av de lokala 

företagen 
 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- Vara en bra plats för alla åldrar med en välmående befolkning 

- Framstående inom miljö - bra och tillgänglig återvinningsmöjligheter 

- Mötesplatser 

- Känna sig hemma i hela kommunen och att man känner till den 

- Besökare ska känna sig välkomna 

- Boenden som alla har råd med 

- Utnyttja Tämnarån på ett bättre sätt med vacker natur och upplevelser 

- Kommunen ska kunna beskrivas som: Här kan man leva gott, boende, hälsa, arbete. Här 

känner man sig trygg och det är centralt. Man är lösningsorienterad och jobbar tillsammans 

föreningar/kommun/invånare.  
 

Grupp 2 

- Vattnet och kusten ska känneteckna kommunen liksom bruksorterna, nyckelharporna, dans, 

vikingatid etc. Allt detta har stor potential för besöksnäring och identitet. 

- Närheten till Uppsala och Gävle 

- Få hit någon som dokumenterar vår historia - till exempel i en film 

- Äventyrsled i Tämnarån med kanotled och cykelvägar längs med 

- Det ska vara enkelt att få bostad i kommunen 

- Ska vara landets bästa skolkommun - förbud mot mobiltelefoner i skolan 

- Ett stort brunnslock vid infarten till Tierp vid E4:an 

- Det ska finnas bostäder på fler orter än Tierp - framför allt vid pendlarorterna 

- Bygg i Hållnäs för de som arbetar på Forsmark 

- Mångfald och integration i fler orter i kommunen - framför allt de mindre orterna 
 
Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

- Hållbarhet 

- Bra förutsättningar i hela kommunen - man ska känna det jämlikt mellan orterna 

- Lokalbussar borde finnas 

- Bra balans mellan bebyggelse och natur 

- Rekreationsområden 

- Hållbar bebyggelse, solceller, material etc. 

- God miljö, ekologiskt och odling 

- God krisberedskap i kommunen 

- Värna om lantbrukarna - mat behöver finnas 

- Lokalt odlad mat till skolor och äldreboenden 
 

Grupp 2 

- Karlholm: Kusten och skärgården. Landsbygden attraherar de människor som väljer att 

flytta hit. Cykelväg mellan Skärplinge och Karlholm. 
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Klossövning 
Övningen genomförs i mindre grupper. På varje bord placeras en karta över Tierps kommun. På 

kartan ska gruppen placera ut klossar av olika färger som representerar till exempel bostäder, 

simhallar, aktivitetshus, arbetstillfällen och naturområden. I varje grupp finns två politiker, av 

dessa var en samtalsledare och en sekreterare. Samtalsledaren leder övningen och läser vad 

gruppen ska göra. Sekreteraren antecknar vad gruppen diskuterar under övningen. Om gruppen 

tycker olika avgör majoriteten. Alla scenarier och uppgifter är påhittade inför arbetet med 

översiktsplanen. Kartan fotograferas när gruppen är klar med alla uppgifter. 
 

Här är en förklaring av vad klossarnas olika färger representerar: 

1 gul kloss = 100 bostäder 

1 ljusblå kloss = 1 simhall 

1 mörkblå kloss = 1 större badhus 

1 röd kloss = 1 aktivitetsanläggning 

1 svart kloss = 1 industri (100 arbetstillfällen) 

1 vit kloss = kontor, service och tjänstearbeten (20 arbetstillfällen) 

1 grön kloss = naturområde 

 

Grupp 1 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 300 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Upptåget känns som navet. Unga vuxna som flyttar från städerna 

till Tierp vill bo i orter med järnväg. Om det blir slutförvar i Forsmark kommer det behövas 

många nya bostäder, var de placeras spelar inte så stor roll. Det är bostadsbrist i Tierp och 

Skärplinge, där borde vi bygga. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Strömsberg: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: I Karlholm pågår redan utbyggnad av bostäder, där behöver vi inte 

lägga fler.  

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Vi vill behålla, utan tvekan! Vi är tacksamma att vi har tre simhallar 

idag, det är viktigt att så många som möjlighet ges möjlighet att simma och träna. Vi behöver 

inga flashiga rutschkanor.     

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
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Kommentar från gruppen: Tierp blir närmast för flest. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: De i Örbyhus åker nog ändå till Uppsala.  

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierps köping  

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Mellan Tierp och Tobo: 2 

Gryttjom: 1 
 

Kommentar från gruppen: Var är arbetslösheten högst? Om de är bullriga så kan de ligga intill 

järnväg eller E4:an.   

 

4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en kloss. Den svarta industri-klossen i Gryttjom ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  
   

Kommentar från gruppen: Vi kan åtminstone byta ut en svart, den här typen av jobb behövs 

också. Olika personer gillar olika typer av jobb. Eftersom vi lagt ut bostäder i Skärplinge så kan 

det vara bra med lite jobb också.    

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Vi har redan byggt mycket. Det är viktigt för unga att vara i naturen 

och lära sig att värna om miljön. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 1 – Unga vuxna 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Örbyhus/Tobo: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Bostäder till Karlholm och Hållnäs så att det finns bostäder för de 

som jobbar i Forsmark. Bostäder bör också placeras i orterna längs med järnvägen.     

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus/Tobo: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

 

2. Simhallar 

2.1 Prioritera mellan att behålla kommunens tre mindre simhallar eller ersätta dessa med ett 

större badhus på valfri plats i kommunen. 

Gruppen väljer att behålla de tre mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: En gruppmedlem ville ersätta med ett stort badhus i Tierp. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Lättillgängligt för alla i kommunen. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: På någon av orterna Edvalla/Karlholm kan det vara okej. Örbyhus är 

för nära Tierp. I Karlholm kan det byggas ihop med havet.  

 

3.3 Ta bort en av anläggningarna, i vilken ort valde gruppen att behålla anläggningen? 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tillgängligheten avgjorde. 

 

4. Arbetstillfällen 

4.1 Var placerar gruppen tre stycken industrier? Varje industri erbjuder 100 arbetstillfällen. 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 

Söderfors: 1 
 

Kommentar från gruppen: Ingen industri i Karlholm, orten har ändrat karaktär.   
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4.2 Gruppen får välja om det vill byta ut industrier mot kontor, service och tjänstearbeten. 

Industrierna erbjuder 100 arbetstillfällen per kloss, kontor, service och tjänstearbeten erbjuder 20 

arbetstillfällen per kloss. 

Gruppen väljer att byta ut en kloss. Den svarta industri-klossen i Skärplinge ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Tierp. 
 

Kommentar från gruppen: Det behövs mer service när vi blir fler i kommunen. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

5.1 Väljer gruppen att bygga 100 nya bostäder eller bevara naturområdet? 

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 – Unga vuxna 

 

 

Individuell övning  
Samtliga deltagare vid dialogen tilldelades tre numrerade klisterlappar med tillhörande papper att skriva 

på. Därefter fick deltagarna fästa sina numrerade klisterlappar på en karta och förklara tanken bakom 

placeringen på tillhörande papper.  

 

Färgerna på prickarna symboliserar:  

 

Röd = Plats för nya bostäder 

Grön = Plats för upplevelse eller avkoppling  

Blå = Plats för utvecklin
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Söderfors 
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Tierp 
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Vendel 
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Örbyhus 
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Karlholm 

 


