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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 Skärplinge, i 

Hornbergsgården, den 16 oktober klockan 18.30–20.30. På mötet närvarade totalt 47 personer, 

av dessa var 5 tjänstepersoner, 12 politiker och 30 medborgare. Medborgarna delades in i fem 

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 

- Bevara glesbygden, man ska kunna bo var som helst i kommunen. Det är därför viktigt att 

butikerna finns kvar även på glesbygden, man ska inte behöva åka flera mil för att handla.  

- Bättre cykelvägar och säkrare trafikmiljöer 

- Fiber behöver byggas ut och fungera 

- Utveckla kollektivtrafiken, för att förbättra busstiderna kan man använda anropstrafik, 

upptåget borde avgå var 20e minut.  

- Inte förtäta för mycket, det ska vara glest mellan husen. 

- Bra skola och förskola 

- Bevara naturen 

- Fungerande vatten och avlopp 

- Bygga en kommun som är attraktiv för alla åldrar 
 

Grupp 2 

- Alla satsningar ska inte göras i Tierp, det är viktigt att fördela ut i kommunen. Alla har inte 

bil, så det är viktigt att saker finns kvar på orterna. 

- Det är viktigt med träffpunkter och mötesplatser 

- De som är gamla ska inte behöva flytta till Tierp, är man uppvuxen i och har levt sitt liv i 

Skärplinge vill man kunna bo kvar. Det behöver finnas olika typer av boenden för äldre, 

”mellanboenden” för att få samvaro även om man vill sköta sig själv. Det är viktigt för 

flyttkedjan att kunna erbjuda de äldre bra alternativ så att de kan flytta från sina villor.  

- Fungerade skola, vård och omsorg är viktigt. 

- En långsiktig strategi för utbyggnad av skolor och förskolor 

- Det är viktigt för hållbarheten att alla åldersgrupper får sina behov tillgodosedda 

- Kollektivtrafik 

- Ett robust samhälle med beredskap för kriser och risker 
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Grupp 3 

- Ekonomisk hållbarhet, håll i och sköt kommunens ekonomi. Balans i avgifter för till 

exempel vatten och avlopp. Om det blir för dyrt väljer folk att flytta. 

- Viktigt med fungerande vattenförsörjning 

- Kommunikationer - se till att transporter sker utanför de stora stråken 

- Viktigt med bra skolor 

- Bostäder - man vill kunna bo kvar på ”hemorten” 

- Tillgänglig service med flexibla lösningar  

- Sjukhuset i Tierp ska finnas kvar, även akutsjukvården.  

- Muddring av hav och vattendrag ska genomföras 
 

Grupp 4   

- Skola, vård och omsorg! Strid inte, samarbeta istället.  

- Mindre barngrupper på förskolorna 

- Pensionärsboende i Skärplinge 

- Lika för alla 
 

Grupp 5  

- Tar hänsyn till och ser hela kommunen, glöm inte ytterorterna. Inte allt i centralorten.  

- Bevara och var rädd om kommunens naturområden och kulturmiljöer 

- Bygg bostäder på alla orter, särskilt i Tierp där upptåget finns. Prisnivåerna på bostäder idag 

är rimliga. 

- Arbeta för att behålla och utöka servicen i kommunen och på de olika orterna  

- Satsa på skolan 

- Utveckla turismen i till exempel Lövstabruk 

- Äldreboende 

- Fler arbetstillfällen i hela kommunen 

 

Vad vill du ska känneteckna Tierps kommun om 30 år? 

Grupp 1 

- ”Förglesa” Tierp, det ska vara luftiga områden, det ska finnas luft att andas. Använd hellre 

större markytor när det ska byggas nytt. I Tierps kommun ska man kunna andas och leva, 

det ska finnas luft. 

- Det ska finnas boendealternativ för alla smaker, vill du bo tätt ska du kunna göra det och vill 

du bo glest ska du kunna göra det.  

- Trygghetsboenden på flera orter 
 

Grupp 2 

- Tierp arena 

- Turism, besöksnäring och rekreation. Kommunens fiskelägen ska bevaras och vara kända, 

Flororna ska bevaras. Kommunen ska ha tagit hand om de värden och fördelar vi har idag. 

- En kommun som blomstrar och där människor mår bra 

- Bra och fungerande sjukvård och närsjukvård 

- Många arbetstillfällen och hög sysselsättningsgrad 

- Bra kommunikationer och kollektivtrafik, även på helger. Fortsatt utveckling av upptåget. 

Förarlösa bilar. 

- Fungerande internet 
 

Grupp 3 

- Kuster som är tillgängliga för allmänheten 

- Kultur- och naturturism, gärna tillgänglig med cykel. 

- Miljö- och kretslopps-tänk 

- Klimatsmart byggande 
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Grupp 4   

- Möjlighet till kustnära byggande och boende 

- Ordna 55+ boende utan trappor. Om man får de äldre att flytta frigörs villor för barnfamiljer.  

- Fler arbetstillfällen runt om i hela kommunen 

- Bostäder och byggande runt om i hela kommunen 

- Naturnära bostäder 
 

Grupp 5  

- En kommun alla vill flytta till 

- En attraktiv kommun där det finns bra skolor, butiker, bra vägar och bra service på orterna. 

- Lokalproducerade varor i de kommunala upphandlingarna 

- Det finns bostäder 

- Man ska kunna doppa fötterna i kommunens samtliga vattendrag 

- Fler gång- och cykelvägar i anslutning till kommunens samtliga orter 

 

Vad vill du ska känneteckna platsen där du bor om 30 år? 

Grupp 1 

- Det ska vara som det är idag 

- Bättre kollektivtrafik, bussarna ska gå senare på kvällen och det ska vara lättare för 

ungdomar att ta sig runt.  

- Det ska finnas ett seniorboende, det är viktigt för gemenskap och trygghet. 

- Samlingslokal där man ska kunna träffas över generationsgränserna 

- Utveckla turismen 

- Cykelvägar 
 

Grupp 2 

- Trafiksäkerhet, det går för fort på väg 76 genom Skärplinge. Det behövs farthinder, refuger 

och säkra övergångar.  

- Bostäder av olika sorter 

- Ett levande centrum, gör centrum ännu trevligare. 

- En träffpunkt för flera generationer, serviceställe för äldre, aktiviteter för ungdomar, en plats 

som bidrar till gemenskap för bygden.  
 

Grupp 3 

- Äldreboende och 55+ boenden i Skärplinge, ska kunna bo kvar på orten. Prisvärda bostäder.  

- Satsa på trottoarer och gång- och cykelvägar för att få en säker trafikmiljö. Särskilt viktigt 

för äldre som har svårt att ta sig fram vintertid. 

- Det är viktigt att möjliggöra för cykelpendling i hela kommunen 

- Kanotturism 
 

Grupp 4   

- Mer bostäder i Skärplinge 

- Boendealternativ för äldre i Skärplinge 

- Naturnära bostäder 

- Öppen Strömarå med vattenspegel vid dammen i Skärplinge 

- Satsningar på turismen 

- Cykelväg mellan Lövstabruk och Skärplinge via Försäter och kyrkan 

- Säkrare trafikmiljö, fartkameror och gångtunnel, en trottoar längs Tierpsvägen. 
 

Grupp 5  

- Goda kommunikationer 

- Bra skola med utbildade och kompetenta lärare 

- Ett äldreboende på orten 

- Nya bostäder lokalt för olika åldrar 
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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 

Karlholm: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Gruppen diskuterade om den sista klossen skulle placeras i Örbyhus 

eller i Tobo. Efter omröstning vann Örbyhus.   

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Tobo: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Hållnäs (Fagerviken): 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Gruppen överväger att placera bostäder i Lövstabruk, men beslutar att 

inte lägga bostäder där eftersom det kan komma att påverka 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 att behålla de tre mindre simhallarna.  
 

Kommentar från gruppen: Fördelningen är geografiskt bra, det är viktigt med spridning för att 

underlätta för simundervisning.   

 

3. Aktivitetsanläggning 
3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Anläggningen ska vara för hela kommunen.   
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3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Mellan Skärplinge och Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Inte på åkermark.  
 

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. 

Skärplinge: 1 

Mehedeby: 1 

Tobo: 1  
 

Kommentar från gruppen: Diskussion huruvida sista klossen ska placeras i Söderfors eller 

Mehedeby. Det är en fördel att samlokalisera med befintlig industri, men å andra sidan är 

järnvägen en stor fördel.   
 

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. Industrin kommer i sin tur 

generera tjänstejobb i alla fall.  
 

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 - Skärplinge 
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Grupp 2 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Det är bra att placera bostäder i orter med bra kommunikationer och 

längs med stråk. Skärplinge behöver bostäder, Örbyhus har upptåget och Karlholm ligger längs 

med vägen. Tillväxt av centralorten gynnar alla, därför får Tierp två klossar.    

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Husby: 100 bostäder 
 

Kommentarer från gruppen: Husby, Månkarbo och Mehedeby har bra lägen i närheten av E4:an. 

Efterfrågan på bostäder är störst i Tierp, så därför placeras en kloss till där. Edvalla är kustnära 

och borde kunna utvecklas. Orter som gruppen inte vill se ny bostadsbebyggelse på är 

Lövstabruk och Strömsberg, bygger man här kan orternas kulturmiljö skadas.      

 

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: Det behövs inget större bad.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Tierp ligger centralt och dit är det lätt att ta sig för alla.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning i en valfri ort 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: Kusten, inte placera på en ort som har för nära till större städer och 

deras utbud.  

 

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

Vald plats: Tierp 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Söderfors: 1 

Örbyhus: 1 
 

Kommentar från gruppen: Söderfors eftersom de redan har industrier. Örbyhus för att sprida ut 

arbetstillfällen i kommunen, utan arbetstillfällen på orten kan Örbyhus bli en sovstad.  
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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 Tierp ersätts med en vit kloss 

med kontor, service och tjänstearbeten i Tierp.  
 

Kommentar från gruppen: Det är bra med lite variation.  

 

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 - Skärplinge 
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Grupp 3 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus för att det finns bra pendlingsmöjligheter med upptåget. 

Månkarbo har bra bussförbindelser.  

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Hållnäs (Edvalla): 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Lövstabruk: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Bostäder till Lövstabruk för att kunna behålla värdshuset.  

 

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: Det finns redan större bad i Gävle och Uppsala, det behövs inte i vår 

kommun också.  

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierp 
 

Kommentar från gruppen: Då blir anläggningen centralt belägen.   

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 

 

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

Vald plats: Tierp 

 

4. Arbetstillfällen 

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

Tierp: 1 

Söderfors: 1 

Karlholm: 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 kloss. Den svarta industri-klossen i Karlholm ersätts med en vit 

kloss med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: Gruppen tycker inte om industrier.  
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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. 
 

Kommentar från gruppen: Vi ska lämna efter oss grönområden till kommande generationer.   
 

 
Resultat av klossövning grupp 3 - Skärplinge 

 

Grupp 4 
 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 
 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 

Karlholm: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Hållnäs: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: I Hållnäs för fritidsboenden. 
 

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: Spridningen vi har idag är bra.  
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3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Några i gruppen anser att anläggningen ska vara i Skärplinge, men 

gruppen beslutar sig för Tierp.   

 

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. 

Skärplinge: 1 

Örbyhus: 1 

Tierp: 1 
 

Kommentar från gruppen: Tierp kan få bullrigt.  

 

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 grönområdet. 
 

 
Resultat av klossövning grupp 4 – Skärplinge 
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Grupp 5 

 

1. Bostäder 

1.1 Placera ut 500 bostäder 

Tierp: 200 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder  

Örbyhus: 100 bostäder 

Mehedeby: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Örbyhus, Tierp och Mehedeby har tåg. 

 

1.2 Placera ut ytterligare 500 bostäder 

Tierp: 100 bostäder 

Söderfors: 100 bostäder 

Skärplinge: 100 bostäder 

Månkarbo: 100 bostäder 

Örbyhus: 100 bostäder 
 

Kommentar från gruppen: Månkarbo har nära till E4:an, där kan man bo på landet och arbeta i 

staden. Örbyhus har fördelen med Upptåget. I Söderfors placeras bostäder för att hela kommunen 

ska leva. Skärplinge är en bra knutpunkt och har närheten till Forsmark. Tierp växer.   

 

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: Det är värdefullt att ha kvar baden för simundervisningen, det är bra 

med spridningen.   

 

3. Aktivitetsanläggning 

3.1 Placera en aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Tierps köping 
 

Kommentar från gruppen: Om anläggningen placeras i Tierp når vi uppsalaborna också. Tierp är 

centralorten och det är flest av invånarna i kommunen som har lätt att ta sig dit.  

 

3.2 Placera en andra aktivitetsanläggning på valfri plats 

Vald plats: Karlholm 
 

Kommentar från gruppen: De nya Karlholmsborna kommer kräva det.  

 

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 

Skärplinge: 1 

Månkarbo: 1 
 

Kommentar från gruppen: Månkarbo har närhet till E4:an, vilket är bra för transporter, 

detsamma gäller Tierp. Utanför Skärplinge finns mark. 
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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 Tierp ersätts med en vit kloss 

med kontor, service och tjänstearbeten i Skärplinge.  
 

Kommentar från gruppen: Industrin är en födokrok till småföretagen, vill inte ersätta för mycket 

industri.  

 

5. Bevarande eller exploatering 

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

Gruppen väljer att bevara naturområdet. 
 

Kommentar från gruppen: Det är viktigt att värna om grönområdena på orten. Vi har redan lagt 

ut många bostäder nu. 

 

 
Resultat av klossövning grupp 5 – Skärplinge 
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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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