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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.  

 

Följande dokument innehåller en redogörelse för det dialogcafé som ägde rum i Tierps köping, i 

Borgenkyrkan, den 3 september klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 28 personer, av 

dessa var 4 tjänstepersoner, 10 politiker och 14 medborgare. Medborgarna delades in i fyra 

grupper. I varje grupp fanns två politiker, av dessa var en samtalsledare och en sekreterare.  

 

Medborgardialogen inleddes med att beredningens 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.  

 

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 

- Tänk på helheten och alla som bor i kommunen; unga, gamla, funktionshindrade m.fl.  

- Det är viktigt att det finns goda kollektivtrafikförbindelser 

- Det ska inte finnas segregerade områden i vår kommun. Det är viktigt att de bostäder som 

produceras inte blir för dyra, så att alla har råd att bo.  

- Tänk på ungdomar, unga vuxna och barn, det måste finnas saker att göra för dem.  

- Ta till vara på miljön och kommunens natur 

 

Grupp 2 

- Satsa på hela kommunen, även landsbygden. För att folk ska kunna leva på landsbygden 

behövs bättre kommunikationer, fler bussavgångar och anrops-taxi. Idag behöver familjer på 

landsbygden både en, två och i vissa fall tre bilar, vi behöver minska bilberoendet.  

- För att underlätta för människor att bo på landet behövs arbetsplatser nära bostaden, om det 

finns arbetstillfällen på landsbygden kommer människor att flytta dit. 

- Kommunen behöver satsa på miljön 

 

Grupp 3 

- Tierps kommun ska vara ett sammanhållet samhälle där vi satsar på skola, vård och omsorg. 

- Äldreboenden, vårdboenden och gruppbostäder är viktiga frågor. 

- Vårdcentralen bör byggas ut 

- Integrationen är viktig, det är viktigt att även nyinflyttade känner sig välkomna 

- Klimat och miljö är frågor som bör hanteras på nationell nivå 

- Det är viktigt med bra och pålitliga järnvägskommunikationer, liksom busslinjer och 

färdtjänst.  

- Det behövs fler arbetstillfällen i Tierp 
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Grupp 4   

- Småskaligheten, vi är inte en storstad utan en pendlarkommun. Det är viktigt att ta vara på 

det vi har istället för att titta på vad andra har.  

- Industrier och affärsverksamheter kan växa 

- Vi behöver vårda det som finns i form av centrum och fastigheter i Tierps centrum, istället 

för att bygga nytt. Se till att folk lätt kan ta sig till centrum, inte ta bort parkeringsplatser.  

- Det behöver byggas nya bostäder för äldre, liknande Björken, i nära anslutning till service.  

 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- En miljöanpassad kommun 

- Det ska vara smidigt att bo här och lätt att pendla och det ska finnas många cykelvägar. Vi 

ska vara en trivsam kommun med goda kommunikationer!  

- Kommunen ska ha plats för alla sorters människor och vara inkluderande och mångkulturell.  

- Det ska finnas markområden kvar för friluftsliv och kommunen ska kännetecknas av ett 

starkt föreningsliv 

- Tierps kommun ska vara mer känd som en plats för turism. Till exempel genom 

marknadsföring av platser som Tierp arena och baden i Söderfors.  

 

Grupp 2 

- Fler unga ska vilja bo kvar i kommunen, för detta krävs billiga bostäder och fler 

arbetstillfällen.  

- Tierps köping behöver bli större, mellan 8 000 och 10 000 invånare, för att lyckas växa 

behövs attraktiva boendemiljöer.  

- Bygg tak över Tierps centrum 

- Rensa upp Tämnarån och höj upp spången så att båttrafik möjliggörs. Ha en ångbåt som kan 

åka mellan Tierp och Strömsberg.  

- Det måste finnas möjlighet att bo på landsbygden och det ska vara ett attraktivt alternativ 

- Vidareutveckla och utnyttja närheten till Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm 

 

Grupp 3 

- Trygghet att bo och leva i kommunen 

- Fler arbetstillfällen och bra skola 

- Tierp ska vara en attraktiv bostadsort 

- Det ska finnas tillgång till bra badplatser och Trollsjöns tillfartsväg och parkering ska rustas 

 

Grupp 4   

- Tierp ska fortsatt vara en pendlarkommun och Tierps köping en trädgårdsstad, nya 

byggnader ska inte vara mer än tre våningar höga.  

- Parkeringsplatser behöver finnas kvar i anslutning till stationen och parkeringshus byggas  

- Tierp ska ha fler fabriker och arbetstillfällen, då kommer människor välja att bo här.  

- Problem löser sig inte genom att kommunen växer, om vi istället först skapar en bra 

kommun så kommer befolkningen att öka.  
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Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

Månkarbo: En lugn och trygg plats med goda pendlingsmöjligheter med buss. Det är viktigt med 

belysning. 

 

Tobo: Masugnen finns kvar. Väg från stationen till samhället är tryggare och orten är trygg och 

lugn. Fortsatt närhet till naturen och ett rikt föreningsliv. 

 

Tierp: En trygg ort där man vågar gå ut. Bra bostadsområden för alla åldrar och ett starkt 

föreningsliv.  

 

Grupp 2 

- Bättre tillgång till lägenheter med billigare hyror 

- Det ska finnas fler butiker, men då krävs ett större kundunderlag, vilket kräver fler bostäder. 

- Servicen ska vara bättre än idag, det behövs bank, affärer, postkontor, klädaffärer och 

restauranger.  

- Det är bra som det är idag, men det behövs bättre kommunikationer 

 

Grupp 3 

- Tierps köping är en plats dit barnfamiljer väljer att flytta 

- Det ska finnas många lekplatser och fritidsaktiviteter och ortens naturområden bevaras och 

en kanotled ordnas i Tämnarån.  

- Det ska finnas gott om arbetstillfällen 

- De äldre ska få valfrihet gällande hur det vill bo  

 

Grupp 4   

- Siggbobäcken ska vara upprustad  

- Det ska vara möjligt att bada vid Skämsta i ån 

- Vattenkvaliteten i Tämnarån ska vara bättre 

- Tierp ska vara grönt och det gröna ska inte byggas bort med förtätning 

- Tierp centrum ska finnas kvar och inte utkonkurreras av ett nytt centrum i Siggbo 

- Den gamla tippen i Tierp ska tas om hand så att föroreningar inte rinner ut i vattnet 
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Klossövning 
Övningen görs 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: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

 

Kommentarer från gruppen: Bygg bostäder mellan Tobo station och samhället. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Söderfors: 200 bostäder 

 

Kommentar från gruppen: Gruppen vill inte att det byggs i Lövstabruk, där är det är viktigt att 

bevara kulturmiljön. 

 

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 efter omröstning att ersätta de tre mindre hallarna med ett stort badhus i Tierps 

köping, det fanns olika åsikter i gruppen. Gruppen menar att det är orealistiskt att underhålla och 

driva tre simhallar.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
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Kommentar från gruppen: Det är givet att det blir Tierps köping på grund av goda 

kommunikationer och kan nås av många. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 

 

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. 

Tierp: 1 

Karlholm: 1 

Tierp: 1 

 

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 industrikloss mot kontors-och servicejobb. Industrin i Tobo byts ut 

mot kontors- och servicejobb i Tobo.  

   

Kommentar från gruppen: 20 arbetstillfällen räcker för ett så litet samhälle. 

 

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 1 - Tierp 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

 

Kommentarer från gruppen: Gruppen prioriterar att bostäder byggs i orterna längs med 

järnvägslinjen, då vi kan dra nytta av upptåget. Söderfors är en attraktiv bostadsort tack vara 

närheten till Dalälven.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

 

Kommentar från gruppen: Skärplinge har närhet till Tierp, Gävle och Forsmark och är därför en 

bra plats att bygga på. Fler bostäder till Tierp för att stärka centrum. Tobo har goda 

kommunikationer, därför placeras bostäder där.  

 

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, annars får många långt att åka för att kunna 

utnyttja en större anläggning. I gruppen framkommer tankar om att det kostar mycket pengar att 

underhålla tre simhallar, och att man därför bör satsa på ett stort badhus. Majoriteten avgör dock 

att de tre simhallarna bör vara kvar. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Örbyhus 

 

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. 

Tierp: 1 

Söderfors: 1 

Örbyhus: 1 

 

Kommentar från gruppen: Kommunikationerna är viktiga och därför styr läget av järnvägen och 

E4:an. En industri placeras ut i Söderfors då orten är stark inom producerande industri. 
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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 inte byta ut klossarna. 

 

Kommentar från gruppen: Hundra arbetstillfällen är för mycket att ge upp. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 

 

Kommentar från gruppen: Naturområdet ska bevaras, Tierp ska vara en grön oas! 

 

 
Resultat av klossövning grupp 2 - Tierp 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp 100 bostäder 

Mehedeby 100 bostäder 

Söderfors 100 bostäder 

Karlholm 100 bostäder 

Skärplinge 100 bostäder 

 

Kommentar från gruppen: Gruppen var inte helt enig, men Tierp fick tillslut 100 bostäder till på 

bekostnad av Skärplinge. 

 

Gruppen väljer sedan att placera om klossar och den slutgiltiga fördelningen blir följande:  

Tierp: 300 bostäder 

Skärplinge: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Söderfors: 200 bostäder 

Örbyhus: 200 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 befintliga simhallarna. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 

 

Kommentar från gruppen: Gruppen var oenig, det stod mellan Skärplinge och Tierp. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Söderfors 

 

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

Vald plats: Skärplinge 

 

Kommentar från gruppen: Oenighet. Tierp föreslås igen, men Skärplinge får majoritet. 

 

4. Arbetstillfällen 

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

 

Tierp: 1 

Söderfors: 1 

Örbyhus: 1 
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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 inte byta ut industrierna 

 

Kommentar från gruppen: Industrierna och den mängden arbetare kommer generera behov av 

kontor i alla fall, så gruppen byter inte. 

 

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 3 - Tierp 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 200 bostäder 

Tobo: 200 bostäder 

 

Kommentarer från gruppen: 200 bostäder vardera till Söderfors och Tobo då det finns industrier 

på orterna och de som arbetar där ska kunna bo på samma ort. 100 bostäder till Tierp, då det är 

kommunens centralort och den växer. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 300 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

 

Kommentar från gruppen: Bostäderna i Skärplinge placeras där med hänvisning till det korta 

avståndet till Forsmarks kärnkraftverk, som är en stor arbetsgivare. Tierp förses med ytterligare 

300 bostäder, då det är kommunens centralort och har ett bra pendlarläge. Månkarbo förses med 

100 bostäder, då närheten till E4:an och Uppsala är attraktivt.  

 

Gruppen väljer sedan att placera om klossar och den slutgiltiga fördelningen blir följande:  

Tierp: 300 bostäder 

Skärplinge: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Söderfors: 200 bostäder 

Örbyhus: 200 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 behåller de tre befintliga simhallarna, så att fler invånare ska ha nära till en bassäng.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Kyrkbyn 

 

Kommentar från gruppen: Gruppen överväger Söderfors, eftersom de vill att folk ska flytta dit. 

De överväger också Månkarbo eftersom det är lätt att åka dit. Kyrkbyn kommer också upp som 

ett alternativ eftersom att det inte finns något annat där. Eventuellt i Tierp (Bäggeby), men 

gruppen menar att det redan finns så mycket i Tierp.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Skärplinge 

 

Kommentar från gruppen: Genom att placera den andra anläggningen i Skärplinge täcks ett 

annat upptagningsområde in. 

 

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

Vald plats: Kyrkbyn 
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4. Arbetstillfällen 

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

 

Tierp: 1 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 

 

Kommentar från gruppen: I Örbyhus placeras en industri eftersom att orten har en liten 

centrumkärna, att kommunen har byggt på orten, samt att det finns badhus och god infrastruktur. 

I Tierp placeras en industri eftersom det bor flest människor där. I Skärplinge placeras en 

industri eftersom att det saknas tung industri i den nordöstra delen av kommunen. 

 

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 inte byta ut klossarna. 

 

Kommentar från gruppen: Hundra arbetstillfällen är för mycket att ge upp. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

 

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av klossövning grupp 4 – Tierp 
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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 utveckling 


