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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 Karlholm, i 

folkets hus, den 3 oktober klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 37 personer, av dessa 

var 4 tjänstepersoner, 12 politiker och 21 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 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.  
 

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? 

OBS! Pga. gruppindelning finns grupperna 2 samt 4-7, alltså finns ingen grupp 1 eller 3. 

 

Grupp 2 

- Bra kommunikationer från Tierp till Karlholm och bra infrastruktur generellt i kommunen, 

bättre vägar, bättre kontaktledningar och fler spår. Det är viktigt att man kan lite på 

kollektivtrafiken. 

- Underlätta pendling genom fler pendlarparkeringar, bättre skyltning av dessa och tydlighet i 

hur länge man får stå.  

- Viktigt att behålla det lokala handelsutbudet, klädaffärer etc.  
 

Grupp 4 

- Kommunen behöver en starkare centralort där centrum lever och där det finns butiker 

- Kommunen måste ha en turistbyrå och verka för besöksnäringen 

- Bra kommunikationer, fler direkttåg till Stockholm och fler bussar. Pendlingsmöjligheterna 

är en förutsättning för att folk ska kunna bo kvar på landsbygden. 

- Viktigt att skola, vård och omsorg fungerar för att vi ska vara en attraktiv kommun.  
 

Grupp 5 

- Det behövs bättre kollektivtrafik, det är besvärligt när man ska handla. 

- Behövs en befolkningsökning för att orterna ska kunna behålla servicen  
 

Grupp 6   

- Från vaggan till graven, bra förskola och skola till bra äldrevård. 

- Använd kommunens vackra natur som en resurs för att locka besökare 

- Behåll vårdcentral i kommunen 

- Ökning av antalet invånare 

- En kommun där det är smidigt att etablera sig och sitt företag 
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Grupp 7  

- Kollektivtrafiken! Både tåg och buss behöver finnas. Bussarna behöver ha fler avgångar på 

kvällstid.  

- Det behöver finnas förutsättningar för nyinflyttade 

- Kommunens naturområden behöver skötas om 

- Bredbandsutbyggnaden behöver nå även utanför tätorterna för en levande landsbygd 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 2 

- Tierps kommun ska vara en kommun i framkant som andra kommuner är avundsjuka på 

- Kulturarvet ska vara levande och väl omhändertaget 

- Kulturarvstrappan finnas kvar. Det är viktigt att kommunens barn och unga får lära sig om 

kommunens historia.  

- Det behövs satsningar på kommunens samtliga bruk 

- Tierps kommun ska vara en kommun där det är enkelt att vara småföretagare och 

entreprenör, vara en plats för innovationer och en plats som är känd för att ligga i framkant.  

- En kommun dit barnfamiljer och unga väljer att flytta. För att uppnå det behöver 

skolresultaten höjas, samt att skolorna behöver vara bra och hålla hög kvalitet. 

- Kommunen behöver bli självförsörjande och värna om den jordbruksmark som finns, 

byggnationer måste ske på annan mark än jordbruksmarkerna.  
 

Grupp 4 

- Ett genomfört och lyckat Karlholm strand 

- Bra skolor och förskolor 

- Mer att göra på fritiden 

- Inga vårdköer inom äldrevården 

- Kommunen ska ha en lägre medelålder 

- Attraktiva orter att bo på 

 

Grupp 5 

- En kommun med mer lokalproducerade varor 

- En kommun där man tar om hand om miljön 

- Ett välvårdat och omhändertaget kulturarv, kulturarvstrappan finns kvar.  

- Ledskär - en lekplats för gädda och abborre 
 

Grupp 6   

- Fler bostadsrätter, gärna radhus i ett plan. 

- Bättre infrastruktur, även bredband, som gör att man kan bo på landsbygden men arbeta på 

distans eller i kringliggande samhällen/städer.  

- Integrerade boendeformer 
 

Grupp 7  

- En kommun där vi, kommuninvånarna, har en bättre attityd och är stolta över att vara 

”tierpare”.  

- Mer bebyggelse, både längs järnvägen och de övriga tätorterna. 

- Solkraft, bygg solceller på de nya hus som byggs i kommunen.  

- Inte bara kommunen kan stå för byggandet, det behövs fler privata aktörer.  

- En kanotled längs med hela Tämnarån 

- Anläggningar för att kunna rena och avsalta havsvatten för att kunna använda det som 

dricksvatten 

- Få tillbaka fisket längs kommunens kust 

- Husbilsparkeringar med båtuthyrning i anslutning 
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Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 2 

- Småföretagande. Att det kommer en stor industri igen är inte troligt, därför är det viktigt att 

satsa på och skapa förutsättningar för de små företagen.  

- En attraktiv och utvecklad Tämnarå. Tämnaråns vattennivå behöver vara höjd, naturvärden 

och kvaliteter bevarade och en kanotled utvecklad.  

- En bättre väg mellan Tierp och Karlholm. Vägen mellan Skärplinge och Tierp håller mycket 

högre kvalitet än den till Karlholm. 

- Ett lyckat och genomfört Karlholm strand 

- En badplats med sandstrand i dammen 

- Karlholm ska fortsatt ha kvar kommunens största äldreboende 

- Bevara de centrala delarna av Karlholm 

- Fler permanenta bostäder 

- En fortsatt levande idé och utvecklingsgrupp 
-  

Grupp 4 

- Ett lyckat och fullt genomfört Karlholm strand 

- Bruksdammen har en ständig vattenspegel 

- Närheten till havet framhävs på ett bättre sätt 

- Fler bostäder på orten 

- En stark turism; camping, Karlholm strand, Nöttö sjöbodar etc. 
 

Grupp 5 

- En plats med vattenkontakt och närhet till havet 

- Äldreboende 
 

Grupp 6   

- Ett strandnära samhälle vid Tämnaråns utlopp 

- Karlholm strand har genomförts på ett lyckat sätt i enlighet med planerna 

- Attraktiva kustnära bostäder 

- Ett bevarat kulturarv 

 

Grupp 7  

- Lugn och fridfullhet 

- Moderna bostäder varvade med kulturhistoriska och gamla byggnader 

- Karlholm har blivit kommunens största turistattraktion - ett nytt Öregrund 

- Mer plats för uppställning av båtar 

- Det finns ett hotell i Karlholm 

- Ut- och nybyggnad av skolor 

- Ökad sjöfart och båtturism 
 

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. 
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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 2 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Måste satsa på centralorten först. Eftersom Örbyhus har så bra 

kommunikationer får de 100 bostäder. Eftersom vi är partiska får Karlholm 100. I Söderfors 

finns fortfarande industrier kvar.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Mer bostäder till Tierp, vi ska satsa på centralorten. 100 bostäder till 

Hållnäs för att skolan ska kunna bevaras och för att få ett bättre befolkningsunderlag för service. 

Skärplinge har bra service och väganslutningar, så de får 100. Månkarbo har närhet till E4:an. 

Gruppen hade planer på att även i detta moment ge Tierps köping 200 bostäder, men resonerade 

sedan så att Mehedeby har bra kommunikationer till Gävle och därför har potential att växa. 

 

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: Bättre att ha kvar de tre mindre, så att fler har nära.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Finns bara en plats att lägga den på, Tierps köping! Måste finnas bra 

kommunikationer, är bara realistiskt i Tierps köping.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Lövstabruk 
 

Kommentar från gruppen: Ett komplement till eller utveckling av ”Barnens bruk”.  
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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. 

Karlholm: 1 

Tierp: 1 

Tobo: 1  
 

Kommentar från gruppen: Karlholm behöver få tillbaka en industri. En till Tierps köping så klart 

och en i Tobo vore bra.  

 

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 någon kloss.  
   

Kommentar från gruppen: 100 arbetstillfällen är för mycket att offra. Någon anser industrier 

vara passé och tjänstesektorn framtiden. Gruppen beslutar ändå att ha kvar samtliga industrier. 

 

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 - Karlholm 
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Grupp 4 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Karlholm: 200 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Om det läggs fler bostäder i Örbyhus kanske det kan bli fler 

tågavgångar. Tobo kan få bostäder så att skolan blir kvar.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Karlholm: 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: Gruppen anser att Karlholms simhall behöver byggas ut.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Lyxkryssare till Karlholm. 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 

 

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

Vald plats: Karlholm 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Karlholm: 1 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Karlholm, turismen. Skärplinge, en förstad till Karlholm. Industri har 

historiskt varit stort i Örbyhus.   

 

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 Karlholm ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Karlholm. 
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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 4 - Karlholm 
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Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: För att centrum ska utvecklas måste bostäder spridas ut. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Örbyhus: 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 befintliga simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Mindre transportbehov om det finns flera mindre utspridda i 

kommunen. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen är lokalpatriotisk.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Mehedeby 
 

Kommentar från gruppen: Ligger då även nära boende i Älvkarleby kommun.  

 

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

Vald plats: Karlholm 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Kyrkbyn: 1 

Strömsberg: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Rättvis fördelning.   

 

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. 
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Gruppen väljer att byta ut två klossar. Strömsberg får ha kvar den svarta industri-klossen. 

Kyrkbyns och Örbyhus svarta klossar ersätts med vita klossar, kontor, service och tjänstearbeten, 

på samma orter. 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen tycker inte om industrier.  

 

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 5 - Karlholm 
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Grupp 6 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Mehedeby: 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 behåller de tre befintliga simhallarna. 
 

Kommentar från gruppen: Kommunen behöver inga skrytbyggen. 

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Här finns flest brukare.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm  
 

Kommentar från gruppen: Karlholm strand.  

 

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. 

Tobo: 1 

Söderfors: 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 inte byta ut klossarna. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara grönområdet. 
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Resultat av klossövning grupp 6 – Karlholm 
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Grupp 7 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder  

Mehedeby: 100 bostäder 

Karlholm: 200 bostäder 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus eftersom det är nära till tåget. Skärplinge är nära Forsmark, 

kanske Gävlebor skulle kunna tänka sig att flytta dit. Månkarbo har nära till E4:an och bra 

rekreationsmöjligheter.     

 

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. 
 

Kommentar från gruppen: Värdefullt att ha kvar baden, det är bra med spridning.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 

 

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

Vald plats: Karlholm 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Örbyhus: 1 

Tobo: 1 

Söderfors: 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 inte byta ut någon kloss. 

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
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Resultat av klossövning grupp 7 – Karlholm 
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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 
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