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Vänersborgs kommun 
Kommunstyrelsen 

Dnr: iOlZ/ /Bg 
I Vänersborgs kommun finns många obebodda hus. Det finns fastigheter i varierande skick där ingen 
bor permanent, verksamhetslokaler som inte används och ödehus. Dessa finns oftast utanför 
kommunens tätorter och är en outnyttjad resurs. Tomma hus och outnyttjade lokaler utan underhåll är 
hämmande för kommunens utveckling, som dessutom ger dåligt intryck för besökare och 
vägtrafikanter. Kommunens översiktsplan (ÖP) redovisar starka skäl för en sammanhållen 
tillväxtstruktur över hela kommunens geografiska område. 

Det finns stort intresse att flytta till landsbygdsområden. Här kan obebodda hus bidra till utveckling 
genom att människor kan leva och bo i husen - på landsbygden nära de mindre tätorterna. De skulle 
kunna odla, ägna sig åt byggnadsvård, leva klimatsnålt, ge barn närhet till naturen och skola, bedriva 
företagande och utnyttja befintliga bosättningar som ofta är gediget byggda. Många människor söker 
sig aktivt till attraktiva, natursköna lägen utanför tätorterna. I spåren av pandemin har även nya flytt-, 
pendlings- och boendemönster noterats som gynnar utvecklingen av mindre tätorter och landsbygd. 
Vänersborgs kommun är inget undantag utan kan bidra till inflyttning och utveckling. 
En kartläggning skulle uppmuntra till att fler obebodda hus och tomma lokaler kommer till användning 
och att Vänersborgs kommun kan växa även utan nybyggnation. 

Svenska kommuner har under många år bedrivit kartläggning av obebodda hus. Ägarna kontaktas om 
sitt ägande och med en fråga om de kan tänka sig att hyra ut eller sälja sin fastighet. Detta för att få 
igång tankar på hur hus och fastigheter kan användas, uppmärksamma tillgången, få igång flyttkedjor 
men utan att kommunen agerar mäklare. Gemensamt för andra kommuners arbete med kartläggning 
av obebodda hus och outnyttjade fastigheter är att många inventerade fastigheter nu bebos, vårdas 
eller på annat sätt används. 

Det finns säkerligen många metoder för kartläggning. Kontakter med ortsbefolkning, 
företagarföreningar, hembygdsföreningar och byalag i varje kommundel är antagligen nödvändigt som 
stöd. Metoder kan med fördel hämtas från andra kommuner som bedriver inventering kostnadseffektivt 
och med goda resultat. 

I vissa fall kan äldre förfallna hus bli en säkerhetsrisk och tillsyn gällande ovårdade tomter och förfallna 
byggnader tar kommunens resurser i anspråk. Bättre är alltså att fastigheten bebos och används och 
därigenom samtidigt attraherar nya invånare att bo och driva näringsverksamhet i alla delar av 
Vänersborgs kommun. 

Vänsterpartiet yrkar: 

- Att Vänersborgs kommun gör en kartläggning av obebodda hus och outnyttjade fastigheter och 
lokaler för verksamheter i Vänersborgs kommun. 

- Att Vänersborgs kommun kontaktar ägarna till de obebodda husen och tomma fastigheterna på ett 
kostnadseffektivt sätt med information om vilka möjligheter som finns i kommunen genom uthyrning, 
försäljning eller andra alternativa användningsområden. 

- Att Vänersborgs kommuns bostadsförsörjningsprogram kompletteras med information om 
kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler för att därigenom erhålla kontinuitet. 
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